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Orientador: Prof. Dr. Carlos Otávio Damas Martins 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

 

Nas aplicações de engenharia, as propriedades mecânicas dos materiais são 

parâmetros determinantes para avaliação da qualidade dos componentes produzidos. 

Estas propriedades são avaliadas em função do grau de atendimento à requisitos de 

projeto. Nos processos de análise de integridade de materiais e estruturas metálicas no 

setor industrial, são comumente empregadas técnicas de ensaios destrutivos que, por sua 

vez, demandam tempo excessivo para análise do produto e tendem a danificar a amostra 

analisada. Deste modo, este trabalho buscou desenvolver e avaliar metodologias de 

caracterização qualitativa e quantitativa de propriedades mecânicas de aços ABNT 1045 

tratados termicamente, a partir da técnica não destrutiva ultrassônica. Neste sentido, 

amostras de aço ABNT 1045 foram submetidas aos tratamentos térmicos de recozimento, 

normalização, têmpera e revenimento, em condições previamente estudadas. De posse de 

amostras padronizadas, utilizando-se da técnica ultrassônica “pulso-eco”, foram 

investigadas as correlações existentes entre a propriedade mecânica de dureza e 

parâmetros ultrassônicos. Com o auxílio de ferramentas estatísticas, também foi possível 

estimar quantitativamente os valores de dureza das amostras. Os resultados obtidos 

evidenciaram correlações superiores a 80%, alicerçando a confiabilidade da metodologia 

ultrassônica desenvolvida na caracterização das propriedades mecânicas de aços ABNT 

1045, e demonstrando a sensibilidade do feixe sônico às variações microestruturais de 

amostras submetidas a diferentes processos térmicos. 

 

Palavras chaves: técnica ultrassônica, aços ABNT 1045, caracterização, 

propriedades mecânicas. 
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 In engineering applications, the mechanical properties of materials are decisive 

parameters for assessing the quality of the components produced. These properties are 

evaluated according to degree of compliance with the project requirements. In the process 

of integrity of materials and metallic structures analysis in the industrial sector, 

destructive testing techniques are commonly used, which in turn demand excessive time 

for product analysis and tend to damage the analyzed samples. Thus, this work sought to 

develop and evaluate methodologies for qualitative and quantitative characterization of 

mechanical properties of heat treated ABNT 1045 steels, using the ultrasonic non-

destructive technique. In this sense, ABNT 1045 steel samples were subjected to heat 

treatments of annealing, normalization, quenching and tempering, under previously 

studied conditions. With standardized samples, correlations between the mechanical 

property of hardness and ultrasonic parameters were investigated by using ultrasonic 

"pulse-echo" technique. With the aid of statistical tools, it was also possible to 

quantitatively estimate the hardness values of the samples. The results obtained showed 

correlations greater than 80%, basing the reliability of the ultrasonic methodology 

developed in the characterization of mechanical properties of ABNT 1045 steels, and 

demonstrating the sensitivity of the sonic beam to microstructural variations of samples 

submitted to different thermal processes. 

 

 

Keywords: ultrasonic technique, ABNT 1045 steels, mechanical properties, 

materials characterization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de materiais e componentes estruturais de engenharia está relacionada 

a obtenção de produtos em conformidade com os requisitos especificados no projeto e 

com sua adequação ao uso. Nas indústrias de manufatura, a qualidade está diretamente 

ligada as propriedades mecânicas requeridas dos materiais produzidos, de modo a garantir 

o seu desempenho e vida útil [1,2]  

Neste sentido, processos de tratamento térmico são considerados como 

ferramentas eficazes para melhoria das propriedades mecânicas de ligas metálicas, como 

por exemplo, as ligas de aço ABNT 1045. Este material ganha destaque no setor 

metalmecânico por ser de baixo custo e sua capacidade de apresentar variações 

microestruturais significativas, sobretudo quando submetidos a diferentes processos 

termomecânicos apropriados, com vistas à otimização de suas propriedades 

mecânicas[3,4]. 

Com o intuito de avaliar o comportamento elástico, a microestrutura, 

características morfológicas e propriedades mecânicas das ligas de aço submetidas a 

diferentes processos térmicos durante sua fabricação e/ou utilização, costumam ser 

empregadas técnicas destrutivas de caracterização dos materiais como o ensaio de tração, 

de impacto, dureza e a metalografia. Porém estas técnicas costumam ser dispendiosas e 

afetam os materiais analisados, inviabilizando a reutilização do componente [5]. 

O aumento da competitividade industrial atrelada a inserção de novas tecnologias 

advindas da Indústria 4.0, demandam requisitos e sistemas cada vez mais rigorosos, 

modernos e eficazes de controle de qualidade dos materiais no processo produtivo. O que 

justifica a utilização de técnicas de Ensaios Não Destrutivos (ENDs) que, por sua vez, 

tem sido aplicada em situações de inspeção, monitoramento e análise de integridade de 

materiais e componentes de engenharia [6].   

Dentre o conjunto de novas técnicas disponíveis para caracterização das 

propriedades mecânicas de materiais, a técnica não destrutiva ultrassônica tem se 

mostrado como alternativa relevante, tendo em vista que os parâmetros do ensaio 

ultrassônico são significativamente afetados por alterações microestruturais no material 

e, por consequência, estas alterações microestruturais influenciam diretamente nas suas 

propriedades mecânicas [7].  

A interação da onda sonora com a microestrutura pode ser avaliada com relação a 

mudanças na velocidade de propagação e perda de amplitude do sinal (ou atenuação) da 



16 
 

 
 

onda sonora do material analisado. Outra vantagem da técnica ultrassônica se encontra na 

possibilidade de avaliação de componentes com amostragem de até 100% dos 

componentes produzidos, em tempo reduzido e sem a necessidade de danificar o material 

analisado[8,9]. 

Este trabalho buscou analisar a confiabilidade de resposta da técnica ultrassônica 

na caracterização qualitativa e quantitativa da propriedade mecânica de dureza de 

amostras de aço ABNT 1045, submetidas aos tratamentos térmicos de recozimento, 

normalização, têmpera e revenimento. A partir de ferramentas estatísticas, investigou-se 

a convergência entre os resultados obtidos pela técnica ultrassônica com o ensaio de 

dureza usual, de modo que as correlações obtidas pudessem validar a metodologia 

ultrassônica utilizada como procedimento voltado ao controle de qualidade e garantia da 

integridade de componentes fabricados em aço ABNT 1045. 

 

1.1.Motivação 

 

Este trabalho foi motivado a partir de um estudo de caso de análise de falhas em 

segmentos de Luvas para Andaimes, de aço ABNT 1045, que falharam durante o processo 

de montagem da estrutura que serviria de apoio a operação de inspeção e manutenção de 

um componente crítico. Devido à falha, houve um atraso na realização de serviços, 

resultando em prejuízos financeiros para prestadores e contratantes. Deste modo, buscou-

se entender para além dos aspectos inerentes a falha deste componente, desenvolver uma 

metodologia a partir da técnica não destrutiva ultrassônica para avaliação das 

propriedades mecânicas dos materiais, neste caso, no sentido de adequação ao uso. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver metodologias não destrutivas 

ultrassônicas confiáveis para caracterização qualitativa e quantitativa de propriedades 

mecânicas de amostras de aços ABNT 1045, submetidas aos tratamentos térmicos de 

recozimento, normalização, têmpera e revenimento em três diferentes estágios de 

temperatura. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar as correlações e sensibilidade existente entre a resposta do sinal 

ultrassônico às variações de microestruturais do aço ABNT 1045 tratado 

termicamente. 

 Desenvolver equações, a partir de métodos estatísticos, para 

caracterização ultrassônica quantitativa da propriedade mecânica de 

dureza 

 Aplicar técnicas de processamento de sinal ultrassônico visando a 

avaliação dos sinais sônicos obtidos e a otimização da capacidade de 

detecção da técnica estudada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Aços ABNT 1045 

O aço ABNT 1045 é uma liga ferro-carbono com quantidades não significativas 

de outros elementos de liga em sua composição. A NBR NM 172/2000 o classifica como 

aço para construção mecânica, ao carbono e especial, e tem como característica 

predominante a sua aplicação na fabricação de peças como eixos, pinos, cilindros, 

parafusos, luvas para andaimes, entre outros componentes. São utilizados geralmente 

após tratamento térmico e, dependendo da finalidade, com rigorosos controles quanto à 

qualidade de superfície, tolerância dimensionais e condições metalúrgicas [10]. A tabela 

1 destaca a sua composição química predominante, de acordo com a NBR NM 87/200 

[11]: 

Tabela 1 - Composição química dos aços carbono [10]. Adaptado pelo autor 

 Composição aço 1045 (% Peso) 

Designação COPANT do aço 

Carbono 

(C) 

Manganês 

(Mn) 

Fósforo 

(P) 

Enxofre 

(S) 

1045 0,43 – 0,50 0,6 – 0,90 0,040 0,05 

 

3.2. Diagrama de Transformação Térmica 

As propriedades mecânicas dos aços são função da sua variação microestrutural. 

Alguns tratamentos térmicos, em aços de médio carbono, produzem microestruturas 

consistindo de ferrita e quantidades relativamente grandes de perlita. Já em outros casos, 

pode haver formação de constituintes metaestáveis como bainita, martensita e martensita 

revenida. Tais transformações microestruturais nos processos industriais ocorrem, 

predominantemente, por resfriamento contínuo e não isotermicamente. A análise destas 

transformações pode ser obtida, a partir da curva CCT (Continuous Cooling 

Transformation) ou TRC (Transformação por Resfriamento Contínuo). A figura 1 

apresenta o Diagrama CCT do aço 1045 [12]. 
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Figura 1 – Diagrama CCT para o aço 1045 [12]. 

 

3.3.Tratamentos térmicos em aços 

Tratamentos térmicos são o conjunto de operações de aquecimento e resfriamento 

a que são submetidos os aços, sob condições controladas de temperatura, tempo, 

atmosfera e velocidade de resfriamento. Visam, por sua vez, a modificação das suas 

propriedades, de maneira a conferir-lhes características determinadas. As propriedades 

dos aços dependem em princípio da sua estrutura. Os tratamentos térmicos modificam a 

estrutura dos aços, resultando, em consequência, na alteração de suas propriedades. Os 

principais fatores de influência sobre o tratamento térmico dos aços são: velocidade e 

temperatura de aquecimento, tempo de permanência à temperatura de aquecimento, 

resfriamento e circulação do meio de resfriamento e atmosfera do forno. [12,13]. 

3.3.1. Recozimento 

O recozimento total, um dos vários tipos de recozimento, é o tratamento térmico 

no qual os aços são aquecidos logo acima da temperatura A3 para aços de baixo e médio 

carbono e logo acima da temperatura A1 para aços hipereutetóides e resfriados lentamente 

no forno após o aquecimento, causando a transformação da microestrutura austenita em 

ferrita e perlita próxima a A3 e A1, como descrito na figura 2. Quando o termo recozimento 

é usado sem um adjetivo em referência aos aços carbono, recozimento total é a prática 

implícita de tratamento térmico[12,13,14]. 
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Figura 2 - Faixa de Temperatura para austenitização no recozimento[12]. 

 

 Este tratamento tem por objetivo reduzir a dureza do aço, aumentar sua 

usinabilidade e facilitar a realização de processos de trabalho a frio nestes 

materiais[14,15]. 

3.3.2. Normalização 

A normalização é o tratamento térmico produzido pela austenitização completa 

do aço, seguida de resfriamento ao ar para produzir microestruturas uniformes e finas de 

ferrita e perlita em aço. As temperaturas de austenitização mais altas aplicadas durante a 

normalização em comparação com as aplicadas durante o recozimento, como descrito na 

figura 3, garantem que a maioria dos carbonetos sejam dissolvidos.  

 

Figura 3 - Ciclo térmico esquemático dos tratamentos térmicos de recozimento total e 

normalização, superpostos à curva CCT de um aço [14]. 
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O resfriamento mais rápido, ao ar, produz grãos de ferrita mais finos e perlita com 

espaçamento interlamelar mais fino do que o produzido pelo recozimento. Em função das 

microestruturas mais finas dos aços normalizados, a dureza e a resistência são um pouco 

mais altas e as ductilidades um pouco mais baixas do que as dos aços recozidos. As 

quantidades relativas de ferrita e perlita, determinadas principalmente pelo teor de 

carbono do aço, caracterizam as propriedades mecânicas produzidas em um aço 

normalizado [14,15]. 

 

3.3.3. Têmpera 

Consiste em resfriar rapidamente o aço, após austenitização, de tal forma a evitar 

as transformações perlíticas e bainíticas no material em questão, obtendo-se uma estrutura 

tetragonal de corpo centrado (TCC), martensítica, metaestável e supersaturada de carbono 

em ferro, conforme esquematizado na figura 4.  

 

Figura 4 - Diagrama de transformação martensítica pelo processo de têmpera [14] 

 

Quando associado ao processo térmico de revenimento, este tratamento permite 

desenvolver materiais com ótimas combinações de resistência e tenacidade para aços. Sua 

morfologia consiste em agulhas ou placas, em função do teor de carbono[14,15]. 
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3.3.4. Revenimento 

O revenimento é o tratamento aplicado nos aços imediatamente após a têmpera. 

Consiste em aquecer uniformemente até uma temperatura abaixo da austenitização, 

mantendo o aço nesta temperatura por um tempo determinado de modo a obter as 

propriedades desejadas, conforme esquematizado na figura 5. Neste processo, o 

aquecimento facilita a busca do equilíbrio da estrutura anteriormente numa condição de 

metaestabilidade, de tal forma que o carbono tenderá a sair da supersaturação, 

precipitando-se como carboneto, reduzindo a dureza, aliviando as tensões da têmpera e 

aumentando a tenacidade do material [14,15]. 

 

Figura 5 - Representação do ciclo de têmpera seguido de revenimento [12]. 

 

Para garantir a confiabilidade dos processos de fabricação e integridade de 

materiais como o aço, sujeitos a diversos processos térmicos, faz-se necessário a 

utilização de ferramentas e técnicas de controle da qualidade e monitoramento das 

propriedades mecânicas destes materiais, em função da sua aplicação. 

 

3.4. Controle de Qualidade 

Entende-se como controle de qualidade o conjunto de procedimentos que visam 

garantir que o processo de fabricação de um produto ou serviço atenda aos critérios 

padrões e aos requisitos dos clientes. Tendem a garantir, por sua vez, que os materiais 

sejam produzidos dentro de suas especificações [16].  
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A qualidade do produto é uma variável contínua e uma função da integridade do 

produto e de suas características. A partir das análises de qualidade, falhas ou variações 

nas matérias-primas, nos processos de fabricação, bem no produto desenvolvido, podem 

ser reveladas. Neste sentido os testes e ensaios empregados na avaliação do controle de 

qualidade das propriedades e características dos aços são os ensaios destrutivos e não 

destrutivos. Estes ensaios são realizados em condições padronizadas, de modo a garantir 

a comparação com valores especificados [12, 16]. 

 

3.5. Ensaio de dureza 

A dureza para os metais pode ser entendida como uma medida da sua resistência 

à deformação plástica localizada, ou seja, a resistência à penetração de um material duro 

em outro quando sujeito a pressões com marcadores padronizados. É um dos ensaios 

mecânicos mais utilizados pela engenharia devido a sua aplicabilidade e simplicidade. 

Como propriedade, a dureza depende de diversas características do material e por isso 

tem sido utilizado como indicativo para modificações microestruturais dos materiais, 

principalmente quando estes são submetidos a ciclos térmicos [17,18,19]. 

Existem três tipos gerais de medidas de dureza dependendo da maneira em que o 

teste é realizado: (1) dureza ao risco, (2) dureza à penetração e (3) dureza dinâmica ou de 

rebote. Apenas a dureza à penetração é de grande interesse para os metais usados em 

engenharia.  Neste contexto, as principais técnicas de dureza empregadas aos materiais, 

que empregam o princípio da penetração são: Dureza Brinnel, Dureza Rockwell e Dureza 

Vickers [17]. 

 

3.5.1. Dureza Vickers (HV) 

No ensaio de dureza Vickers, a metodologia é baseada nas impressões com 

similaridade geométrica, provocadas por um penetrador na superfície plana de uma 

amostra, submetida a cargas de diferentes magnitudes. O penetrador, por sua vez, consiste 

em uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136º. Logo, o 

valor de dureza Vickers (HV) é apresentado na equação 1[17,18]. 

𝐻𝑉 =
𝐹

𝐴
=  

2∗𝐹∗𝑠𝑖𝑛
136

2

𝑑2
≈ 1,8544

𝐹

𝑑2
    Equação 1 
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Onde HV é o quociente da carga aplicada (F) pela área de impressão (A) deixada 

no corpo ensaiado, como ilustrado na figura 6. 

 

Figura 6 - Esquema para o ensaio de dureza Vickers [18]. 

 

Para ensaios de dureza com força baixa e ensaios de microdureza, técnica utilizada 

neste trabalho, a ABNT NBR NM ISO 6507 recomenda que o tempo máximo de 

penetração não exceda o tempo de 10s. Quanto as cargas aplicadas neste ensaio, os 

valores utilizados variam entre 0,098 a 0,987 N [18]. 

 

3.6. Ensaio Ultrassônico 

 

O ensaio por ultrassom se baseia na propagação, na reflexão e na difração de um 

feixe sônico em um meio, com frequência que varia de 0,5 a 25 MHz, acima da faixa de 

audição humana. A onda sonora é transmita através do material de modo que haja uma 

interação entre as partículas, e o movimento oscilatório de um átomo ou molécula seja 

transmitido por sua vizinhança [19]. 

 

3.6.1. Métodos de medição de parâmetros ultrassônicos 

Os métodos não destrutivos ultrassônicos mais comumente utilizados podem ser 

agrupados em três categorias: (1) métodos de ressonância, (2) métodos de pulso e (3) 

métodos de emissão acústica. Este trabalho está concentrado nos métodos de pulso, mais 

precisamente, no método de pulso-eco por contato. Neste método, o transdutor, 
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responsável pela emissão e recepção da onda sonora, emite um pulso sônico que, ao 

encontrar uma interface, o pulso é parcial ou totalmente refletido para o transdutor, que o 

transforma em energia elétrica e posteriormente em um sinal na tela do aparelho [20,21]. 

O transdutor consiste num equipamento que também converte o pulso elétrico 

emitido pelo equipamento em onda mecânica. A partir de um cristal piezoelétrico contido 

em seu interior, converte a onda sonora refletida em pulso elétrico de modo que esta possa 

ser lida por um equipamento eletrônico, como esquematizado pela figura 7 [19,20]. 

 

Figura 7 - Princípios da técnica de inspeção por ultrassom [20]. 

 

Para realização deste ensaio, podem ser utilizados transdutores monocristal, onde 

um único cristal piezoelétrico faz a conversão de energia elétrica em onda mecânica e 

vice-versa, ou ainda transdutores duplo-cristal, que apresentam dois cristais piezoelétrico, 

sendo um cristal responsável pela emissão e o outro pela recepção dos sinais 

ultrassônicos. A superfície do material a ser analisada deve apresentar baixa rugosidade, 

preferencialmente polida. A presença de rugosidade, escória ou corrosão reduz a 

intensidade do feixe transmitido e eleva o ruído no ecograma [20,21].  

 

3.6.2. Propagação da onda ultrassônica 

No ultrassom, distinguimos dois tipos ou modos de ondas planas: (a) longitudinais 

e (b) transversais, representadas pela figura 8. No modo de onda longitudinal, as 

partículas se movem paralelamente à direção da propagação da onda. É também chamado 

de onda de pressão ou onda P, porque a tensão da compressão das partículas se dá ao 

longo da direção da propagação. 
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Figura 8 - modos de propagação das ondas sonoras [20]. 

 

Já no modo de onda transversal, as partículas se movem perpendicularmente à 

direção da propagação das ondas. Como o movimento de partículas transversais tem uma 

tensão de cisalhamento associada, o modo de onda transversal é frequentemente chamado 

de onda de cisalhamento. Fluidos de baixa viscosidade, como água ou ar, não suportam 

tensões cisalhantes e, portanto, não suportam ondas de cisalhamento [20].  

Uma onda acústica pode existir em um meio apenas porque o meio possui 

propriedades de massa e elásticas. O som não pode viajar através do vácuo. A massa 

incremental afetada por uma onda ultrassônica e seus acoplamentos elásticos são 

análogos a uma massa oscilante ligada às molas. Portanto, para uma análise preliminar 

no desenvolvimento das equações de onda, considera-se a ação de tal massa ligada a duas 

molas. Por simplicidade, como descrito na figura 9, presume-se que o sistema seja ideal, 

ou seja, sem atritos ou outras perdas e, portanto, nenhuma energia é dissipada quando a 

massa é acionada. [21]. 

 

Figura 9 - oscilador de massa de mola simples [21]. Adaptado pelo autor. 
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Analisando esse sistema numa escala tridimensional, é possível constatar que cada 

átomo está ligado em diversas direções onde, consequentemente, o movimento de 

oscilação está intrinsicamente vinculado as relações elásticas com sua vizinhança. Dessa 

forma, alterações estruturais no material tendem a alterar o mecanismo de propagação do 

som [5,6]. 

 

3.6.3. Velocidade de propagação da onda sonora 

A velocidade de propagação do som é dependente somente do meio e é constante 

para um determinado material, estabelecendo uma relação com o comprimento de onda e 

a frequência de oscilação do transdutor através da equação 2, onde V é a velocidade de 

propagação da onda sonora (m/s), λ é o comprimento de onda e f é a frequência de 

vibração da onda sonora (Hz) [22,23,24] 

𝑉 =  𝜆 ∗ 𝑓     Equação 2 

A velocidade ultrassônica também pode ser definida como o espaço percorrido 

pela onda num dado intervalo de tempo. Seu cálculo depende do método ultrassônico 

aplicado. Para o modo pulso – eco, por exemplo, a velocidade pode ser obtida através da 

equação 3, onde “e” é a espessura do material e “t” o intervalo de tempo registrado entre 

o eco inicial e o eco de fundo[22,23,24]. 

𝑉 =  
2𝑒

𝑡
     Equação 3 

3.6.4. Atenuação sônica 

A atenuação sônica é definida como a perda da energia mecânica e espalhamento 

da onda no meio. É causada pela presença de defeitos ou imperfeições como contornos 

de grãos, discordâncias, inclusões, fibras internas e etc. Pode ser mensurada pelo cálculo 

do coeficiente de atenuação extraído da diminuição de entre ecos de fundo consecutivos, 

como descrito na equação 4 [24] 

𝐴 = 20 ∗
log(

𝑆1
𝑆2

)

2∗𝑑
      Equação 4 

Onde, A é o Coeficiente de atenuação (dB/mm), S1 e S2 correspondem a 

amplitude de dois ecos de fundo consecutivos (dB) e d é a espessura do material. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Caracterização de aços por ultrassom 

Além de ser uma técnica de inspeção não destrutiva bastante consolidada para 

detecção de descontinuidades, o ultrassom também é utilizado em conjunto com 

ferramentas da mecânica da fratura para avaliação da vida remanescente de 

equipamentos. Como os parâmetros ultrassônicos tendem a ser afetados pelas variações 

na microestrutura dos materiais, as interações de diferentes materiais com os parâmetros 

relativos as técnicas ultrassônicas tem sido objeto de estudo crescente, tendo em vista o 

potencial da técnica ultrassônica para aplicações industriais, sobretudo em sistemas de 

controle de qualidade de processos produtivos [25]. 

Carvajal et al.[26] mostraram a capacidade da técnica ultrassônica em avaliar 

diferentes tratamentos térmicos realizados em amostras de aços carbono e baixa liga, 

monitorando as modificações microestruturais associadas a estes processos a partir da 

correlação entre parâmetros ultrassônicos com constantes elásticas do material. Foram 

utilizadas amostras de aço SAE 1045 e SAE 4140, submetidas aos tratamentos térmicos 

de recozimento, normalização, têmpera, têmpera e revenimento. Suas constantes elásticas 

como módulo de elasticidade, de cisalhamento e Poisson foram monitorados por 

ultrassom. Os autores observaram uma tendência geral das velocidades longitudinal e 

transversal diminuírem do recozimento para a têmpera, e aumentar com o processo de 

revenimento. Esse comportamento, por sua vez, é refletido nos valores das constantes 

elásticas e pode ser explicado considerando os valores relativos da energia de ligação das 

partículas constituintes dentro das diferentes fases, bem como da presença de outros 

defeitos no material.  

FREITAS et al.[27] evidenciaram o potencial do ensaio ultrassônico em 

caracterizar diferentes tipos de microestruturas dos aços carbono tratados termicamente 

AISI 1006, 1020, 1045 e 1080, a partir de medições indiretas das velocidades e atenuações 

ultrassônicas pela técnica de pulso-eco. Em seguida, obtendo módulo de elasticidade e 

módulo de cisalhamento destes materiais. As microestruturas consideradas após os 

tratamentos térmicos realizados foram: ferrita, perlita, ferrita-perlita e martensita. Os 

resultados mostraram que um menor valor de velocidade ultrassônica foi observado para 

a martensita em relação às outras microestruturas, enquanto o oposto foi observado em 

termos de atenuação ultrassônica. Logo, o uso de medidas ultrassônicas a fim de 

correlacioná-las com as microestruturas envolvidas, bem como determinar o módulo de 
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elasticidade e módulo de cisalhamento, é muito rápido e confiável, permitiu a 

caracterização de propriedades microestruturais e elásticas não destrutivas. 

RAYES et al.[28] correlacionou medidas ultrassônicas de velocidade longitudinal 

e atenuação ultrassônica, medidas a partir da técnica de ultrassom por pulso-eco, com as 

propriedades microestruturais e mecânicas de amostras de aços SAE-1040 e SAE-4340, 

submetidos a tratamentos térmicos de recozimento e têmpera Estes tratamentos foram 

selecionados para obter diferentes fases microestruturais, bem como diferentes tamanhos 

de grãos. Com o SAE-1040, a velocidade do som foi reduzida do recozimento para 

têmpera a óleo e a água, devido à redução da ferrita em detrimento da perlita A mesma 

ordem na redução da velocidade do som também foi obtida com o SAE-4340 devido à 

mudança nas fases microestruturais de perlíta para martensita. 

Num segundo estudo, RAYES et al.[29], caracterizou a partir de ensaios 

mecânicos, microestruturais e ultrassônicos; uma liga de aço martensítico temperado de 

9 a 12% Cr, normalmente usada em revestimentos de turbinas a gás em usinas geradoras 

de eletricidade. O aço testado foi na forma como foi recebido (virgem), envelhecido 

artificialmente a 700 °C por três períodos diferentes de tempo de 336, 840 e 1344 h. A 

correlação dos testes mecânicos e microestruturais com os parâmetros do ensaio 

ultrassônico mostraram que o processo de envelhecimento artificial fez com que os 

carbonetos se dissolvessem dentro da matriz martensita-ferríta e se espalhassem e se 

desintegrassem nos limites anteriores dos grãos de austenita. Verificou-se que existe uma 

relação inversa entre a velocidade ultrassônica e a dureza, onde uma dureza maior é 

acompanhada de uma redução na velocidade do som. A distorção da estrutura, alta 

densidade de discordâncias, baixo módulo de elasticidade e grande porcentagem de 

subgrãos que acompanham a estrutura martensítica, foram as razões para a baixa 

velocidade do som. Com um tempo de envelhecimento mais longo, o material torna-se 

mais macio devido à recuperação das tensões residuais e ao aumento do conteúdo de 

ferríta, permitindo assim um aumento na velocidade do som. 

ZANGANEH et al.[30] demonstraram que a técnica ultrassônica por imersão pode 

ser efetivamente utilizada para caracterização da microestrutura e propriedades 

mecânicas do aço inoxidável AISI 301. Amostras deste material foram recozidas sobre a 

faixa de temperatura de 800-1200 ° C por 60 minutos para produzir diferentes tamanhos 

de grãos. Estas amostras foram caracterizadas pela técnica de imersão ultrassônica, teste 

de tração e microscopia ótica. Correlações entre o coeficiente de atenuação ultrassônico 
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e outras características do material, tais como tamanho de grão, dureza e limite de 

escoamento foram investigadas. A atenuação aumentou proporcionalmente com o 

tamanho do grão, enquanto que o limite de escoamento diminui. Para validação da 

correlação estabelecida entre o limite de escoamento e o coeficiente de atenuação do som, 

o desvio padrão do limite de escoamento previsto, o coeficiente de determinação (R2) e o 

erro médio-quadrático dos resíduos foram calculados. 

Dupont-Marilia et al. [31] buscaram evidenciar a capacidade da técnica 

ultrassônica em avaliar diferentes tratamentos térmicos realizados em amostras de aços 

médio carbono, monitorando as modificações microestruturais associadas a estes 

processos a partir da correlação entre parâmetros ultrassônicos como velocidade 

longitudinal e transversal com constantes elásticas do material, como módulo de 

elasticidade e cisalhamento e coeficiente de Poisson. Foram correlacionados apenas os 

valores das constantes elásticas, determinadas via técnica ultrassônica, com os dados de 

ensaio de micro-tração, no intuito de validar os resultados obtidos. 

IVANOVA [32] buscou investigar e analisar a dependência entre propriedades 

mecânicas, magnéticas e acústicas de amostras de aço de baixo carbono, e encontrar 

parâmetros apropriados para avaliação do estado de tensão nas regiões elástica e plástica 

destes materiais. Buscou-se experimentalmente a comparação dos resultados das técnicas 

de superfície, como o ruído magnético de Barkhausen e os métodos ultrassônicos de 

ondas de superfície (ondas de Rayleigh), de modo a descobrir o parâmetro não destrutivo 

adequado para a avaliação da tensão aplicado durante o ensaio de tração. 

Devido à relação com a tensão de tração aplicada em diferentes estágios, a 

combinação de diferentes técnicas não destrutivas ofereceu potencial para desenvolver 

metodologias para o estudo do comportamento elástico-plástico de materiais 

ferromagnéticos. A mudança brusca nos parâmetros não destrutivos em tensões 

mecânicas próximas à tensão de escoamento pode ser usada como um indicador de 

deformação plástica. 

UZUN et al. [33] realizaram testes ultrassônicos com o intuito de determinar a 

dureza média em três tipos diferentes de aços, mas com composição similar, numa 

aplicação industrial real. Foi aplicado o tratamento térmico de recozimento para obtenção 

de amostras amolecidas com diferentes valores de dureza. Os valores de dureza pelo 

ultrassom foram obtidos indiretamente a partir de uma função polinomial de segunda 
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ordem. Comparou-se os valores resultantes do ensaio não destrutivo ultrassônico com os 

resultados do ensaio destrutivo. Constatou-se que ambas as técnicas fornecem 

distribuições de dureza semelhantes, mas as magnitudes dos valores de dureza média e 

superficial foram diferentes. O método pulso-eco através da espessura das ondas 

ultrassônicas foi aceito para ser usado como um método alternativo de medição de dureza. 

Entretanto, esta técnica não destrutiva foi avaliada à época como de aplicações industriais 

insuficientes, posto que a confiabilidade deste método ainda não tinha sido investigada. 

KIEN et al. [34,35] avaliaram a relação das propriedades elásticas e dos 

parâmetros ultrassônicos em amostra de aço de baixo carbono 1018 a partir da variação 

de temperatura do material. Utilizando a técnica de eco de pulso, as velocidades de onda 

longitudinal e de cisalhamento foram caracterizadas, variando-se a temperatura da 

amostra entre 0 a 50 °C. As propriedades mecânicas foram determinadas a partir do 

cálculo do coeficiente de Poisson, módulo de elasticidade e módulo de cisalhamento, em 

função das velocidades ultrassônicas do material. Simultaneamente, a dependência das 

atenuações da onda longitudinal ultrassônica na temperatura desta amostra de aço 

também foi analisada. Os resultados mostraram que as velocidades de onda longitudinal 

e de cisalhamento foram reduzidas com o aumento da temperatura. Logo, os parâmetros 

ultrassônicos se mostraram sensíveis às variações de temperatura do material. 

KHAN et al. [36] estudaram o potencial da técnica ultrassônica em determinar o 

percentual de austenita retida em aços de alto carbono tratados termicamente. A este 

respeito, as amostras dos aços AISI-440C e AISI-A2 foram austenizadas a diferentes 

temperaturas que variam de 950 a 1250 °C, e posteriormente arrefecidas ao ar, levando a 

grandes mudanças microestruturais. Essas alterações foram caracterizadas usando 

técnicas de difração de raios-X, microscopia óptica e eletrônica, ensaio de dureza 

Rockwell e ensaio ultrassônico. Este estudo revelou que existe uma boa correlação entre 

a fase de austenita e a velocidade longitudinal. A magnitude da velocidade longitudinal 

pode ser usada para obter uma determinação confiável, rápida e quantitativa da 

porcentagem de volume da fase de austenita presente com relativa facilidade e menos 

destrutiva, em comparação com outros métodos. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi realizado no Departamento de Engenharia de Materiais e seus 

anexos, na Universidade Federal de Sergipe, e buscou desenvolver uma metodologia não 

intrusiva ultrassônica confiável para caracterização qualitativa e quantitativa de 

propriedades mecânicas de ligas aços ABNT 1045, submetidas a diferentes ciclos 

térmicos. A matriz experimental é descrita na figura 10. 

 

Figura 10 - Fluxograma geral do trabalho 

 

Os parâmetros experimentais iniciais relacionados ao trabalho, foram definidos de 

acordo com a literatura e condições previamente estudadas durante a atividade de análise 

preliminar, denominada “Projeto Piloto”. A partir desta etapa, foi elaborada a matriz 

experimental final para realização do presente trabalho. Os resultados deste projeto piloto, 

geraram dois trabalhos, os quais foram publicados e apresentados no Congresso Nacional 

de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (CONAENDI&IEV) em 2018. 
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5.1.Padronização das amostras 

Amostras padrões nada mais são do que “materiais de referência”. Ou seja, um 

material com características conhecidas, com uma ou mais propriedades suficientemente 

bem determinadas, e que podem ser utilizados na calibração de equipamentos. Neste 

sentido, buscou-se nas etapas que seguem, métodos para caracterização do material 

utilizado no trabalho, e comprovação das variações microestruturais esperadas em função 

dos tratamentos térmicos selecionados. 

 

5.1.1. Composição química, corte e preparação das amostras 

Uma liga comercial da GERDAU de aço 1045 foi adquirida na forma de barra 

trefilada com diâmetro de 38,1 milímetros e comprimento padrão de 6 metros. A 

composição química foi determinada por análise de Espectroscopia de Emissão Óptica 

(EEO), descrita na tabela 1, utilizando o equipamento FOUNDRY MASTER Xpert da 

Oxford Instruments. 

As amostras foram cortadas e usinadas em discos de 21±0,1mm de espessura, 

mantendo-se o diâmetro da barra original, com o auxílio da Retífica Itabaiana (Magneto), 

parceira deste projeto, como mostrado na figura 11. 

 

Figura 11 - Corpos de prova de aço 1045 usinados 

 

5.1.2. Tratamentos térmicos  

Os tratamentos térmicos foram realizados no Laboratório de Microestruturas e 

Propriedades Mecânicas (LAMP), vinculado ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

(CDTec) da UFS. Foi utilizado um forno mufla digital microprocessado, modelo SP-1200 

da SPlabor, com temperatura máxima de operação de 1200ºC. 
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Os corpos de prova foram divididos em sete lotes, contendo 3 amostras para cada 

lote. Um dos lotes foi mantido como fornecido, sem tratamento. Os demais lotes foram 

submetidos a diferentes condições de tratamentos térmicos, conforme resumido na tabela 

2: 

Tabela 2 - Ciclos de Tratamentos térmicos utilizados no trabalho. Fonte: Autor 

Tratamento térmico 
Temperatura de 

austenitização (°C) 
Tempo (min) Meio de resfriamento 

Recozimento 

850°C 45 

Dentro do forno 

Normalização Ao ar 

Têmpera Banho de gelo 

Tratamento térmico 
Temperatura de 

aquecimento (°C) 
Tempo (min) Meio de resfriamento 

Revenimento 1 300°C 

30 Ao ar  Revenimento 2 450°C 

Revenimento 3  550°C 

 

O objetivo desta etapa consistiu em obter amostras com condições 

microestruturais e propriedades mecânicas distintas.  

No intuito de certificar a efetividade dos tratamentos realizados, bem como 

investigar a influência dos diferentes ciclos térmicos na microestrutura e propriedades das 

ligas de aço ABNT 1045, foram utilizados diferentes métodos de caracterização de 

materiais como metalografia, microscopia eletrônica de varredura, difração de raio X, e 

ensaio de microdureza Vickers. 

5.1.3. Metalografia 

O processo de caracterização microestrutural das amostras também foi realizado 

no LAMP da Universidade Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão. Para realização 

desta análise, foram cumpridas as seguintes etapas de preparação das amostras: 

 Corte: foi utilizada a cortadora metalográfica CF-III da Fortel, com disco 

de corte abrasivo, no seccionamento das regiões transversais das amostras; 

 Embutimento: as amostras metalográficas foram embutidas a quente com 

embutidora AROTEC PRE 30Mi, utilizando baquelite; 

 Lixamento: foram utilizadas lixas d’água com a seguinte sequência 

granulométrica: #100, #220, #320, #400, #600, #800, #1200, #1500; 
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 Polimento: foi realizando em politriz metalográfica Aropol S da Arotec 

com pasta de diamante com granulometria de 0,6 e 0,3 μm; 

 Ataque químico: utilizou-se como reagente químico uma solução e Nital 

2%, com tempo de ataque entre 4 e 7 segundos. 

 Microscopia óptica: as imagens micrográficas puderam ser geradas a partir 

do Microscópio DM2500 da Leica, com aumento de 500x para 

determinação das fases presentes. 

 

5.1.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

De posse das amostras polidas e atacadas na etapa de preparação metalográfica, 

as análises de MEV foram realizadas no laboratório de microscopia eletrônica com 

auxílio do microscópio eletrônico de varredura JSM-5700 da JEOL, com resolução 

mínima 5 nm e aceleração de voltagem variável de 500 V a 20 kV. Foram utilizados como 

parâmetros padrão de ensaio a voltagem de 10 kV e aumento de 3000 vezes. 

5.1.5. Difração de raios X (DRX) 

A caracterização por difração de raios X foi realizada no Laboratório de 

caracterização de materiais II, a partir do difratômetro SHIMADZU XRD-6000, com 

radiação kα em tubo de cobre nas condições de 30 kV e 30 mA. Variou-se o ângulo de θ-

2θ com passo de 0,02º de 40º até 105º e velocidade de varredura de 2º/min.  

Os difratogramas obtidos foram analisados e identificados pela comparação com 

as fichas de padrões cristalográficos da “Crystallography Open Database” (COD) 

5.1.6. Microdureza Vickers 

A caracterização quantitativa da propriedade de dureza das amostras foi realizada 

no Laboratório de Materiais vinculado ao Departamento de Engenharia Mecânica 

(DMEC). Utilizou-se o microdurômetro digital HVS-1000 da Time, com tempo de 

penetração de 10s e força aplicada na amostra de 9,8N. A dureza foi medida em 20 pontos 

da amostra, distribuídos de tal forma que contemplasse toda a área de sua seção 

transversal. 
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5.2. Medição de parâmetros ultrassônicos 

Esta etapa comtemplou o desenvolvimento da metodologia ultrassônica para fins 

de caracterização qualitativa e quantitativa da propriedade mecânica de dureza, foco deste 

trabalho. Desta forma, a aquisição dos parâmetros ultrassônicos pôde ser realizada 

utilizando-se um equipamento de inspeção por ultrassom denominado ISONIC 2005 da 

SONOTRON. A partir das equações 3 e 4, foram obtidos os valores de velocidade 

longitudinal e atenuação da onda sonora das amostras tratadas termicamente e da amostra 

como recebido, com auxílio de um transdutor monocristal de 4MHz em 10 pontos 

distintos de cada amostra. 

O modo de exibição de "RF” da tela do aparelho, combinado com a análise do 

sinal ultrassônico no domínio da frequência, feita pelo próprio equipamento, foram 

utilizados no sistema de medição no intuito de aprimorar os recursos do instrumento para 

representação de maior sensibilidade do sinal da onda sonora às variações 

microestruturais provocadas pelos tratamentos térmicos.  

Neste sentido, também foi medido o parâmetro de “larguras à meia altura” dos 

espectros ultrassônicos de maior intensidade de cada amostra, transformados para o 

domínio da frequência. 

5.3.Ferramentas estatísticas   

A análise estatística dos dados obtidos foi subdivida da seguinte forma: 

 Análise de distribuição normal, através do software livre PAST, do volume 

de dados referente as medições de microdureza, velocidade longitudinal, 

atenuação sonora e largura à meia altura. O objetivo foi evidenciar se os 

dados são paramétricos, ou seja, se a maior parte dos valores das medições 

estão ao redor da média. 

 Regressão linear múltipla foi realizada com objetivo de definir as 

correlações existentes entre os parâmetros ultrassônicos e a propriedade 

mecânica de interesse, assim como determinar os coeficientes da equação 

característica para obtenção indireta dos valores de dureza das amostras 

pela metodologia não destrutiva ultrassônica. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1.Caracterização do material recebido 

Através da análise de composição química do material recebido, foi possível 

confirmar que foram utilizadas de fato, amostras de aço ABNT 1045 neste trabalho. A 

tabela 3 apresenta os resultados obtidos através da técnica de Espectroscopia de Emissão 

Óptica. 

Tabela 3 - Composição química do aço utilizado no trabalho 

 Composição aço 1045 (% Peso) 

Elemento C  Fe Mn P S 

Amostra 0,462 98,4 0,602 0,0214 0,0166 

 

 A figura 12 apresenta as características microestruturais do material recebido.  

 

Figura 12 - Microestrutura da amostra como recebido. Ataque com Nital 2%.  

 

Verificou-se que o material é composto de fase ferríta e microconstituinte 

perlítico, com lamelas facilmente visualizadas e grãos levemente estirados, possivelmente 

resultado do processo de conformação por trefilação. 

6.2.Metalografia e MEV 

Após a execução dos ciclos térmicos nas amostras, foram obtidas suas respectivas 

micrografias e imagens de MEV para cada condição de tratamento, como apresentado na 

figura 13 para o ensaio metalográfico, e figura 14, para o ensaio no MEV.  

a b 
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Estas imagens apresentam as microestruturas esperadas para o aço 1045, de 

acordo com o diagrama de transformação por resfriamento contínuo para este material. 

 

 

 

Figura 13 - Microscopia óptica em aço 1045: (a) recozido, (b) normalizado, (c) 

temperado, (d) revenido a 300°C, (e) revenido a 450°C, (f) revenido a 550°C. 

 

A microestrutura recozida apresentou frações grosseiras de perlita (fase escura na 

microscopia óptica e fase clara no MEV) em uma matriz de ferrita. O microconstituinte 

perlítico apresentou lamelas alternadas de ferrita (Fe) e cementita (Fe3C) com orientação 

aleatória. Diferindo, por sua vez, da condição microestrutural da amostra normalizada, 

c 

a b 

d 

e f 

Martensita 

 

Martensita 

 

Cementita 

 
Cementita 

 

Ferrita 

 

Ferrita 

 

Perlita 

 

Perlita 
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que apresentou um maior refinamento dos grãos e um espaçamento interlamelar do 

microconstituinte perlítico menor, quando comparada com a amostra recozida. 

 

 

 

Figura 14 - Microscopia Eletrônica de Varredura em aço 1045: (a) recozido, (b) 

normalizado, (c) temperado, (d) revenido a 300°C, (e) revenido a 450°C, (f) revenido a 

550°C. 

A partir das figuras 13 e 14 (c), pode-se observar a formação de ripas de 

martensita, numa matriz ferrítica. A medida que as amostras foram impostas sob 

diferentes estágios de revenimento (figuras 13 e 14d, 13 e 14e,13 e 14f), percebeu-se o 

processo gradativo de transformação dos grãos martensíticos, com a precipitação de 

a b 

c d 

e f 
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cementita em forma de barras, que vão sendo refinadas a medida que a temperatura de 

revenimento aumenta. 

 

6.3.Difratometria de Raios X 

 

A difração de Raio-X permitiu uma análise qualitativa das distintas fases presentes 

nas amostras. Foi verificado também os planos cristalográficos referentes ao aço 1045 

com o auxílio do software livre “Macth”, onde as fichas cristalográficas contidas no seu 

banco de dados foram verificadas de forma a convergir com as curvas obtidas no ensaio 

do DRX. Foram observados que os principais planos cristalográficos identificados se 

referem aos planos (110), de maior intensidade, localizado na posição 2θ= 44,5º; plano 

(200) localizado em 2θ = 65º, plano (211) localizado em 2θ = 82,5º e o quarto pico no 

plano (220), localizado em 2θ = 99º. Estes picos indicam a presença da fase ferrita (Feα) 

em maior proporção. Os picos relativos a fase cementita foram desconsiderados devido à 

baixa intensidade e sobreposição com outros picos, gerando variação nos resultados. 

A Figura 15 apresenta o resultado das análises de DRX tanto da amostra recebida, 

quanto das amostras tratadas termicamente, indicando um perfil de planos cristalográficos 

semelhantes nas posições 2θ já relatadas. Contudo, o difratograma relativo a amostra 

temperada apresentou picos de intensidade relevante nas posições 2θ = 42,5º, referente 

ao plano (111) e 2θ = 61,5º, referente ao plano indicando a presença da fase austenita 

(FeY). Este resultado converge com outras publicações [12, 29,36]. 
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Figura 15 - Difratograma de aço 1045 tratado termicamente. 

 

As figuras 16 e 17 apresentam uma imagem seccionada e ampliada destacando os 

picos de maior intensidade, plano (110), das amostras de aço 1045 sob diferentes 

condições de tratamento térmico. 

 

Figura 16 - Detalhe para os picos referentes ao plano (110) das amostras não revenidas.  
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Figura 17 - Detalhe para os picos referentes ao plano (110) das amostras temperadas e 

revenidas. 

Como o auxílio de uma linha tracejada passando pelo ângulo 2θ sob o plano 

cristalino de maior intensidade, pode-se perceber um deslocamento e redução de 

intensidade dos picos de difração, em função dos diferentes tratamentos térmicos 

realizados para cada amostra. Estes deslocamentos podem ser consequência da redução 

ou aumento das distâncias interplanares “d” dos planos cristalográficos das amostras, 

assim como de efeitos de tensões residuais [37]. 

Este fato pode estar relacionado a formação da fase metaestável martensítica que 

tende a distorcer os planos cristalinos deste material. Esta distorção se reflete nos maiores 

valores de dureza encontrados para as amostras temperadas. Em contrapartida, à medida 

que se eleva a temperatura de revenimento do aço, a microestrutura tende a recuperar sua 

estabilidade, apresentando níveis de difração mais elevados e, por sua vez, uma redução 

no valor de dureza pode ser percebida. 

 

6.4.Microdureza Vickers (HV) 

De posse dos valores médios de dureza obtidos em escala Vickers, foi identificado 

o perfil desta propriedade em função dos diferentes tratamentos utilizados neste trabalho, 

como descrito na figura 18. 
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Pode-se observar inicialmente que há uma elevação da dureza do material em 

função das diferentes condições de resfriamento nas amostras. Taxas de resfriamento 

maiores, tendem a promover formação de microconstituintes perlíticos mais finos, no 

caso da amostra normalizada, e de fases metaestáveis como a martensita, para as amostras 

temperadas. A fração volumétrica aumentada de martensita também reflete na variação 

da dureza [38].  

 

Figura 18 - Perfil de dureza das amostras de aço 1045 tratadas termicamente. 

 

O perfil decrescente da curva de dureza em função do aumento da temperatura de 

revenimento pode ser justificado, de acordo com CHIAVERINI [15], em função da 

reversão do reticulado instável da estrutura martensítica ao reticulado cúbico centrado, 

produzindo reajustes internos que aliviam as tensões no material e provocam a 

precipitação bem distribuída de partículas de carbonetos que crescem, que se aglomeram 

em função dos diferentes ciclos térmicos do revenido. Fator evidenciado anteriormente, 

pelas análises de DRX. 

 

6.5.Análise ultrassônica qualitativa 

As medidas e os desvios de velocidade longitudinal e atenuação sônica foram 

obtidas a partir da diferença entre o primeiro e o segundo eco de fundo dos sinais. A figura 

19 apresenta a curva de velocidade longitudinal para cada condição das amostras. 
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Figura 19 - Perfil de velocidade longitudinal das amostras tratadas termicamente. 

A velocidade ultrassônica se mostrou sensível às variações de tratamento térmico 

realizados neste trabalho. Tanto a proporção quanto o espaçamento lamelar da perlita, 

rica em cementita (Fe3C), podem afetar a resposta elástica do material às tensões 

mecânica provocadas pelo ensaio ultrassônico, refletindo por sua vez, numa redução da 

velocidade sonora do recozido para o normalizado. 

A redução abrupta da velocidade na amostra temperada pode estar associada as 

distorções geradas na rede cristalina, na orientação de grãos, bem como no aumento do 

número de discordâncias desta fase. Tais distorções tendem a reduzir os efeitos elásticos 

no material martensítico. Este cenário impacta, por sua vez, numa maior probabilidade de 

dispersão da onda sonora, como pode ser visualizado na figura 20, a partir da curva de 

atenuação sonora. 

 

Figura 20 – Atenuação sonora em diferentes estágios de tratamento térmico. 
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De posse dos parâmetros ultrassônicos, buscou-se estabelecer também suas 

relações com a propriedade mecânica de interesse. As figuras 21 e 22 apresentam, 

respectivamente, as relações entre a velocidade longitudinal e atenuação sonora com a 

microdureza Vickers para condição de tratamento térmico das amostras. 

 

Figura 21 – Relação entre velocidade longitudinal e microdureza Vickers. 

  

Como os parâmetros ultrassônicos são proporcionais ao módulo de elasticidade 

do material, sabe-se que aços com dureza mais baixa apresentam maior módulo elástico, 

portanto estes materiais também tenderão a apresentar velocidade sônica mais alta. Estas 

relações inversamente proporcionais entre a propriedade de dureza e a velocidade 

longitudinal da onda sonora no material converge com resultados encontrados por 

CARVAJAL et. al. [26]  

A medida que os carbonetos se distribuem e crescem em cada fase do 

revenimento, a microestrutura tende a se tornar mais homogênea, favorecendo a 

propagação das ondas sonoras no material e reduzindo a atenuação ou espalhamento da 

onda no material.   
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Figura 22 - Relação entre atenuação sonora e microdureza Vickers (HV). 

 

Analogamente à velocidade longitudinal, a atenuação também se mostrou sensível 

às variações microestruturais das amostras tratadas termicamente. Contudo, distorções, 

vazios e/ou precipitados na rede cristalina, além de contribuir para o aumento da dureza 

nos aços contribuem também para o aumento da atenuação sonora no material, 

estabelecendo, portanto, uma relação diretamente proporcional entre a propriedade de 

dureza e a atenuação da onda sonora no aço [39]. 

6.5.1. Largura à meia altura 

Outro parâmetro ultrassônico investigado foi a “largura à meia altura” do espectro 

de frequência das amostras tratadas termicamente. Como o espectro de frequência se 

assemelha a uma curva de distribuição normal, a medição deste parâmetro buscou 

investigar a variabilidade ou desvio padrão dos espectros em relação ao valor de 

frequência média que representa o eco de fundo de maior amplitude. A figura 23 apresenta 

o eco de fundo gerado do sinal de maior amplitude da amostra temperada e seu respectivo 

espectro de frequência. 

 

Figura 23 – Ecograma de eco de fundo de maior amplitude para a amostra temperada: 

(a) no domínio do tempo; (b) sinal convertido para o domínio das frequências; (c) 
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A figura 24 apresenta a interação existente entre a largura a meia altura dos 

espectros de frequência do eco de fundo de maior intensidade do material com as 

medições de dureza dos materiais tratados. 

 

Figura 24 - Relação entre a largura à meia altura e a microdureza do aço 1045. 

Percebeu-se que apesar deste parâmetro se mostrar sensível às variações de dureza 

das amostras analisadas, provavelmente influenciado pelas distorções nos planos 

cristalinos dos diferentes materiais tratados termicamente, não foi possível estabelecer 

uma relação direta entre as propriedades. 

 

6.6.Análise Estatística  

Como primeiro passo de aplicação das ferramentas estatísticas, foi utilizado o teste 

de Shapiro – Wilk, representados nas tabelas 4,5 e 6, no intuito de analisar a normalidade 

dos dados das medições dos parâmetros ultrassônicos, bem como dos dados do ensaio de 

microdureza. 

Tabela 4 - Teste de Shapiro - Wilk para medições de velocidade longitudinal. 

ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL DAS MEDIÇÕES - SOFTWARE PAST  

VELOCIDADE LONGITUDINAL 

Amostra Medições (n) Shapiro-Wilk W   p(normal) 

Recozida 

10 

0,9684 0,875 

Normalizada 0,9724 0,912 

Temperada 0,9422 0,578 

Revenida 300°C 0,9641 0,832 

Revenida 450°C 0,9129 0,302 

Revenida 550°C 0,9655 0,846 
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Tabela 5 - Teste de Shapiro - Wilk para medições de atenuação sônica. 

ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL DAS MEDIÇÕES - SOFTWARE PAST  

ATENUAÇÃO 

Amostra Medições (n) Shapiro-Wilk W   p(normal) 

Recozida 

10 

0,9042 0,244 

Normalizada 0,8934 0,185 

Temperada 0,9262 0,412 

Revenida 300°C 0,9601 0,787 

Revenida 450°C 0,9535 0,710 

Revenida 550°C 0,8996 0,217 

 

Tabela 6 - Teste de Shapiro - Wilk para medições de microdureza. 

ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO NORMAL DAS MEDIÇÕES - SOFTWARE PAST  

DUREZA VICKERS 

Amostra Medições (n) Shapiro-Wilk W   p(normal) 

Recozida 

20 

0,9062 0,054 

Normalizada 0,9392 0,231 

Temperada 0,9497 0,363 

Revenida 300°C 9517 0,394 

Revenida 450°C 0,9118 0,069 

Revenida 550°C 0,9648 0,643 

 

A normalidade do teste foi avaliada levando em consideração os resultados para 

propriedade “p-valor”. Foi tomado como referência para esta propriedade o valor de 0,05. 

Desta forma, testes de normalidade com “p-valor < 0,05”, indicam falta de normalidade 

para a variável aleatória analisada. Portanto, conforme demonstrado nas tabelas referentes 

aos testes, todas as variáveis medidas apresentaram distribuições normais dos seus dados. 

Esta afirmação justifica a utilização de ferramentas clássicas de análise estatística 

neste trabalho, como a regressão multilinear, visto que para um conjunto de dados não 

parametrizados, faz-se necessário um conjunto de testes estatísticos mais complexos 

[40,41]. 

6.6.1. Análise ultrassônica quantitativa 

A partir da análise de regressão multilinear, buscou-se avaliar o grau de 

confiabilidade da metodologia ultrassônica para caracterização quantitativa de 
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propriedades mecânicas de aços ABNT 1045. Para tal, foram correlacionados os 

parâmetros ultrassônicos (velocidade longitudinal, atenuação sonora e largura a meia 

altura) às medições de microdureza Vickers. Verificou-se o valor do parâmetro “R2” (que 

para o presente estudo foi estabelecido um valor de aceitabilidade mínimo de 0,8 por 

conta da grande variabilidade de microestruturas analisadas), bem como outros dados 

estatísticos das regressões multilineares realizadas sob diferentes critérios: 

(a) Na condição “A”, levou-se em consideração as medições apenas dos 

parâmetros ultrassônicos de velocidade longitudinal e atenuação sonora de todas as 

amostras. A Tabela 7 apresenta um conjunto de dados estatísticos relevantes para esta 

correlação e a figura 25 mostra a relação entre os valores de dureza medidos pelas técnicas 

de microdureza Vickers e a técnica ultrassônica.  

Tabela 7 - Dados estatísticos de correlação entre parâmetros ultrassônicos e valores de 

dureza 

                 Estatística de regressão   

  R múltiplo  0,90  

  R-Quadrado   0,82  

 R-quadrado ajustado 0,73  

 Erro padrão   82,42  

 Observações   7  

ANOVA 

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 2 128401,5015 46673,58 9,448705344 0,030517379 

Resíduo 4 27178,64444 27178,64444   

 

 

Figura 25 - Comparativo entre metodologias de medição de dureza. Condição “A” 
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Para este caso, portanto, foi obtido um valor de R2 de 0,82, o que implica dizer 

que os coeficientes da equação de correlação são representativos para o cálculo da dureza. 

A equação abaixo expressa a correlação para esta análise: 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =  −4,059 ∗ 𝑉4𝑀ℎ𝑧[𝑚
𝑠⁄ ] − 11122,06 ∗ 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎çã𝑜 [𝑑𝑏

𝑚𝑚⁄ ] + 22494,861 

 O gráfico comparativo entre as técnicas utilizadas no presente trabalho evidencia 

a convergência significativa da metodologia ultrassônica para medição de dureza no aço 

1045. Os pontos discrepantes entre as curvas podem ser justificados devido à grande 

variabilidade de microestruturas presentes, que analisadas em conjunto, geram um 

elevado número de dados que podem incidir em erros no processamento estatístico. 

 

(b) Na condição “B”, levou-se em consideração as medições dos parâmetros 

ultrassônicos de velocidade longitudinal, atenuação e largura do sinal à meia altura para 

todas as amostras. A Tabela 8 apresenta o conjunto de dados estatísticos relevantes para 

a correlação múltipla utilizada e a figura 26 mostra o comparativo entre os valores de 

dureza medidos pelas duas técnicas.  

 

Tabela 8 – Dados estatísticos de correlação entre parâmetros ultrassônicos e valores de 

dureza  

                 Estatística de regressão   

  R múltiplo  0,94  

  R-Quadrado   0,89  

 R-quadrado ajustado 0,79  

 Erro padrão   72,0  

 Observações   7  

ANOVA 

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 3 140020,73 46673,58 8,999 0,052051 

Resíduo 3 15559,41 5186,47   
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Figura 26 - comparativo entre metodologias de medição de dureza: condição “B” 

 

Neste caso, foi obtido um valor de R2 de 0,90, o que também implica dizer que os 

coeficientes da equação para essa correlação são representativos para o cálculo da dureza. 

Da mesma forma, evidencia-se que a adição de mais um parâmetro ultrassônico à equação 

característica para medição de dureza via metodologia ultrassônica apresenta uma 

convergência ainda maior com os resultados obtidos pelo ensaio de microdureza 

tradicional. 

A equação abaixo expressa a correlação encontrada para esta análise: 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =  −589,64 ∗ 𝑉4𝑀ℎ𝑧[𝑚
𝑠⁄ ] − 2,34 ∗ 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑢𝑎çã𝑜 [𝑑𝑏

𝑚𝑚⁄ ] + 11528,24 ∗ 𝐿𝑀𝐴

+ 12887,97 
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7. CONCLUSÃO 

 

O ensaio de microdureza Vickers com uma varredura efetiva de pontos da 

amostra, permitiu verificar o perfil de dureza do material em função da distribuição das 

fases na estrutura. 

No que tange aos parâmetros da técnica ultrassônica, tanto a velocidade 

longitudinal quanto a atenuação e a largura à meia altura da onda sonora foram traduzidos 

como parâmetros sensíveis às variações estruturais do material.  

Quando o sinal ultrassônico pode ser trabalhado no domínio da frequência, estes 

dados podem ser refinados, aumentando a confiabilidade dos parâmetros de medição 

utilizados pela técnica ultrassônica. 

As ferramentas estatísticas utilizadas no trabalho contribuíram para determinação 

da relevância e normalidade do volume de dados obtidos. Permitiu ainda investigar a 

correlação entre os parâmetros ultrassônicos e as propriedades mecânicas, garantindo 

confiabilidade da metodologia desenvolvida e justificando a efetividade da técnica 

ultrassônica para determinação quantitativa de propriedades mecânicas dos materiais, 

sobretudo, dos aços. 
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8. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Analisar confiabilidade da técnica ultrassônica para determinação de outras 

propriedades mecânicas, como tenacidade e resistência mecânica, 

 Aplicar técnicas de processamento de sinal de modo a otimizar as respostas da 

onda sonora quanto a sua interação com a microestrutura do material. 

 Investigar técnicas ultrassônicas alternativas aplicáveis ao controle de qualidade 

de ligas metálicas. 
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