
• Aços Inoxidáveis
• Baixo Carbono 
e Aços de 
Alta Resistência

• Aço Rápido

• Médio, Alto Carbono 
e Aços Ligados

• Flat Wire
• Alto Carbono 
Temperado

A partir de agora, é possível realizar dobra de até 180
o
e repuxos em

fitas de aço de médio ou de alto teor de carbono sem trincas ou fissuras.
Com Baiflex é possível fornecer aços com propriedades mecânicas
superiores e com excelente ductilidade. Ideal para aplicações críticas
que necessitam de elevada capacidade de deformação, sem perda de
propriedades mecânicas. Consulte nosso departamento técnico e conheça
melhor as aplicações do Baiflex. Você comprovará, mais uma vez, que para superar
suas exigências, ninguém faz mais do que a Armco.
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• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, 
Rolos, Chapas  
e Blanks

Armco do Brasil S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - Brasil
03153-110 - Tel.: (11) 6343-2600 - Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br 

O produto que você usa tem nosso aço.
www.armco.com.br

Reveja seus conceitos sobre
a conformação do aço de
médio ou de alto teor de car-
bono. 
Chegou Baiflex. O novo aço
com estrutura bainítica da
Armco, ideal para peças 
que necessitam de alta
ductilidade e de resistência
à tração superior. 

Não quebra.
Não trinca.

Não empena.
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Nós fazemos 
nossa parte!

N O T Í C I A S  
D A  A B M :

Paulo Musetti é
o novo presidente

da ABM.
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S O C I A L :

N O T Í C I A S  
D A  A B M :



s mudan ças sócio-eco nô mi cas
nas últi mas déca das têm exer ci -
do gran de influ ên cia com rela -
ção à pos tu ra ado ta da pelas orga -
ni za ções. Empresas mais res pon -

sá veis e pre o cu pa das com o mundo que
as cer cam, rea li zan do ações soci ais, é um
retra to muito dife ren -
te do que vía mos há
20 anos, quan do a
gran  de e quase que
exclu si va pre o cu pa -
ção eram os lucros. 

Entre os novos va -
lo res, des ta cam-se os
da ética, do com pro -
mis so soci al, da par ti -
ci pa ção cida dã, do res -
pei to à diver si da de, da
pre ser va ção do meio
ambi en te e da pro te -
ção das cri an ças e ado les cen tes. 

Hoje, as orga ni za ções enxer gam que
o cres ci men to é sinô ni mo de res pon sa bi -
li da de. Isso se deve pela pres são que o
gover no, a soci e da de e os pró prios fun -
cio ná rios fazem para que haja tran spa rên -
cia nos negó ci os. 

A Ética é a base desse movi men to, e
é expres sa por meio
dos prin cí pios e valo -
res ado  ta dos pelas
empre sas. Prova disso,
são as inú me ras orga -
ni za ções asso cia das a
enti da des como a
Fundação ABRINQ

(www.abrinq.org.br),
que reco nhe ce, por
meio do Programa
Empresa Amiga da Criança, com pa nhi as
que não con tra tam mão-de-obra infan til e
que inves tem em pro  je tos em prol da infân -
cia e ado les cên cia. 

O con cei to de
Responsabi l idade
Social, segun do o
Instituto Ethos (www.
ethos.org.br) - orga ni -
za ção não-gover na -
men tal res pei ta da, que
tem como incum bên -
cia ori en tar as empre -
sas a gerir seus negó ci -
os de forma soci al -
men te res pon sá vel -,
deixa bem claro essa
ques tão.

Responsabilidade Social “é uma
forma de con du zir os negó ci os da empre sa de
tal manei ra que a torna par cei ra e co-res pon -
sá vel pelo desen vol vi men to soci al. A empre -
sa soci al men te res pon sá vel é aque la que pos -
sui a capa ci da de de ouvir os inte res ses das
dife ren tes par tes (acio nis tas, fun cio ná rios,
pres ta do res de ser vi ço, for ne ce do res, con su -

mi do res, comu ni da de,
gover no e meio-ambi en -
te) e con se guir incor po -
rá-los no pla ne ja men to
de suas ati vi da des, bus -
can do aten der às de -
man das de todos e não
ape nas dos acio nis tas ou

pro pri e tá rios. Assim, a Responsabilidade
Social trata dire ta men te dos negó ci os da
empre sa e como ela os con duz”.

Por que desen vol ver um pro gra -
ma soci al?

De acor do com o Instituto Ethos, as
empre sas que ado tam polí ti cas e prá ti cas
de Responsabilidade Social e têm isso
como cul tu ra incor po ra da nos seus prin -
cí pios, aca bam des ta can do-se. Suas ações
pas sam a ser parâ me tros para outras orga -
ni za ções, além de obte rem resul ta dos
como: 
• valo ri za ção da ima gem ins ti tu ci o nal
e da marca;

• maior leal da de do con su mi dor;
• maior capa ci da de de recru tar e 
manter talen tos;

• fle xi bi li da de e capa ci da de de 
adap ta ção e lon ge vi da de.

O que fazer?
As empre sas podem desen vol ver pro -

je tos em vári as áreas, com públi cos diver -
sos e de dife ren tes manei ras. Pode-se
come çar incor po ran do os con cei tos de
Responsabilidade Social na mis são da
empre sa, divul gan do o con cei to entre os
fun cio ná rios e pres ta do res de ser vi ços e
esta be le cen do prin cí pios ambien ta lis tas,
como o uso de mate ri ais reci cla dos. 

Grande, média ou peque na
Independente do porte, da área de

atu a ção, da quan ti da de de fun cio ná rios,
indi vi dual men te ou em grupo, qual quer
empre sa pode desen vol ver ações de res -
pon sa bi li da de soci al, pois o impor tan te é
ter von ta de.
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• Baixo Carbono 
e Aços de Alta Resistência

• Médio, Alto Carbono e 
Aços Ligados

• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio 
e Finas a Quente, Rolos, 
Chapas e Blanks
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O produto 
que você usa 

tem nosso aço.

Nós fazemos 
até o que você 
não imagina.

Consulte sempre 
nosso Departamento 

Técnico.
Você vai se 
surpreender.
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pre si den te da Armco do Brasil,
Paulo Musetti, é o novo presi-
dente da Associação Bra sileira
de Metalurgia e Materiais -
ABM. Ele foi empos sa do no dia

27 de abril para o man da to 2005/2007,
jun ta men te com o vice-presidente, José
Armando de Fi gueiredo Campos (CST) e
o Diretor de Patrimônio, Hideyuki Hariki
(Cosipa).

Também toma ram posse os demais
mem bros da dire to ria elei ta, que é com -
pos ta por 114 nomes, e o Presidente do
Conselho, Karlheinz
Pohlmann (Brasimet).

Musetti, que exer cia
o cargo de vice-presidente na ges tão
ante ri or, foi elei to com 99% dos votos
váli dos. Sócio da enti da de há 27 anos, foi
diretor na ges tão 1998/1999 e presidente
do Conselho em 2000/2001. 

Em seu dis cur so, Musetti afir mou que
pre ten de refor çar cada vez mais o elo entre
a indús tria, a aca de mia e a cadeia pro du ti -
va do setor. “A ABM sempre foi e sempre
será um instrumento de todos esses elos.
Como pre sidente, rea fir mo meu com pro -
mis so de refor çar ainda mais este bem
suce di do pro ces so”.

Ao com pa rar a rea li da de empre sa ri al
e pro fis si o nal do mer ca do com o ambi en -
te na ABM, o enge nhei ro enal te ceu o
que cha mou de “Cidadania Meta lúrgica”,
o sen ti men to e a emo ção que pre do mi -
nam entre os que par ti ci pam ati va men te
da Associação.

“Logicamente - afir mou - com pe ti ti -
vi da de é pala vra de ordem na ABM,
mas a 'Ci da da nia Metalúrgica' nos faz
mais leves e mais ide a lis tas, o que nos
per mi te con tri bu ir con ti nua men te para
o cres ci men to e o suces so do nosso setor
e do país”.

N O t í C i A S  d A  A B M

Menos de um mês após tomar
posse, Paulo Musetti anun ciou a
aber tu ra das ins cri ções para o pri -
mei ro curso da ABM em nível de
pós-gra du a ção. Realizado em par -
ce ria com o Centro Universitário
FEI (Faculdade de Engenharia
Indus trial), o Curso de Pós-gra du -
a ção em Metalurgia, com ênfa se
em Si derurgia, obje ti va habi li tar
pro fis si o nais de ope ra ção, ges tão
e pes qui sa a poten ci a li za rem seus
conhe ci men tos na indús tria side -
rúr gi ca, atra vés de uma for ma ção
glo bal e mul ti dis ci pli nar.

“É um pro je to ambi cio so, por -
que tem o olho no futu ro e obje ti -
va pre en cher uma lacu na gera da
pela redu ção do núme ro de cur sos
supe ri o res de meta lur gia nas uni -
ver si da des bra si lei ras, exa ta men te
em um mo men to que a indús tria
está pujan te e inves tin do pesa da -
men te”, sali en ta Musetti.

O curso de pós-gra du a ção é
aber to a pro fis si o nais com for ma -
ção supe ri or que tenham inte res -
se em ingres sar nesse mer ca do
em expan são ou que já tra ba lhem
na indús tria meta lúr gi ca e/ou
side rúr gi ca, sem ter a for ma ção
espe cia li za da. 

A pri mei ra turma terá iní cio
em agos to, com aulas às sex tas-fei -
ras (noite) e aos sába dos (inte gral)
nos cam pus da FEI em São Paulo e
São Bernardo do Campo. 

Mais infor ma ções no site da
ABM: www.abmbra sil.com.br.

O

Musetti
dirigirá a ABM
nos próximos
dois anos

PÓS-GRADUAÇÃO

R E S P O N S A B i L i d A d E  S O C i A L

A
Um estu do rea li za do pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em
1998, com empre sas do Sudeste  
bra si lei ro, mos tra va que entre 440 mil
ape nas 16% das orga ni za ções 
entre vis ta das não havi am rea li za do
nenhu ma ação soci al naque le ano.
Segundo infor ma ções do levan ta men to, 
a par ti ci pa ção das empre sas na área
soci al cres ceu 35% no Nordeste, 
pas san do de 55% em 1999 para 74% em
2003. No Sudeste, esse incre men to foi
mais dis cre to (6%), pas san do de 67%
para 71% no mesmo perí o do.

Segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) 76% das 
empre sas decla ram rea li zar ati vi da des
soci ais por razões  huma ni tá rias e ele gem
as áreas de assis tên cia soci al (54%) 
e de ali men ta ção (41%) como 
pri o ri tá rias, sendo que a mai o ria (62%) 
se volta para o grupo infan til.

Nós fazemos
nossa parte



Na Armco
Responsabilidade Social

é mais do que uma palavra, é um

compromisso.
Armco acredita que o sucesso de
uma empresa é responsabilidade
de todos. Por isso, mantém uma
política de valorização de seus
funcionários, do meio ambiente e

da comunidade. 

Funcionários
A cada ano, dezenas de funcionários

iniciam e concluem cursos de idiomas,
graduação, pós-graduação, mestrado e
MBA subsidiados pela empresa. Todos,
juntamente com suas famílias, recebem
assistência médica e odontológica, entre
outros benefícios. 

Qualidade de Vida
O projeto Ser Mais realiza atividades

que incentivam a busca constante da auto-
realização, proporcionando a melhoria da
qualidade de vida, por meio de ações que
estimulem o bem-estar físico, mental e
social. Entre as iniciativas, desenvolvem
palestras educativas, eventos comemora-
tivos, Semana da Saúde dos Olhos, da
Vacinação e do Coração. A participação
dos funcionários é quase que 100%. 

O Ser Mais também realiza ações soci-
ais junto à comunidade e entidades locais,

e os funcionários têm a possibilidade de
participar como voluntários. Um exemplo
é a Ação Solidária de Páscoa, quando
arrecadamos mais de 300 ovos de choco-
lates, que foram doados para quatro enti-
dades, como: orfanatos, creches e projetos
sociais, localizados na Zona Leste do
Estado de São Paulo. 

Meio Ambiente
Preocupada com a utilização consci-

ente dos recursos naturais, em 1994 a
Armco adquiriu uma moderna Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), com
capacidade de processar 50m3 de água por
hora, tratando o efluente oriundo do
processo de produção. Em dois anos, foram
economizados R$ 1.250.000,00, como re-
sultado da reutilização de 100% da água
consumida no processo produtivo e
economia de recursos naturais.

Projeto Social
A Armco não permite o trabalho

infantil em suas dependências e na de seus
fornecedores. 

Desde 1996, mantém o Projeto
Plantar, um programa social que atende
crianças e adolescentes da comunidade
local. Elas caracterizam-se por morar na

comunidade carente próxima, estarem
regularmente matriculadas em escola
pública, não serem filhos de funcionários
da Armco e apresentarem um nível sócio-
econômico baixo.

O Projeto iniciou seu trabalho aten-
dendo dez crianças. Atualmente, 38
alunos, na faixa etária entre 7 e 15 anos,
freqüentam o Plantar. Por meio do ensino
informal, voltado à autonomia e a cidada-
nia, o objetivo é proporcionar à sociedade
a formação de um indivíduo crítico, cons -
ciente e atuante como agente multipli-
cador de conhecimentos.

Além do complemento escolar, as cri-
anças têm aulas de teatro, dança, capoeira,
educação física, inglês, português e
matemática. Oficinas de artes, como: bor-
dado em chinelo, pintura em cerâmica,
embalagens para presente, frutas de parafi-
na, recreação infantil, escultura em bexi-
gas, entre outras. Por meio de uma
metodologia multidisciplinar, o Projeto
trabalha constantemente com temas
voltados à higiene e saúde, sexualidade,
educação ambiental e folclore.

O trabalho se estende às famílias por
meio de visitas domiciliares, atendimento
individual para orientação, reuniões pe -
riódicas, cursos e palestras.

Para mais informações sobre as ações sociais desen-

volvidas pela Armco, acesse www.armco.com.br ou envie

e-mail para projetoplantar@armco.com.br .
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A

Os sites abaixo relacionados abordam a questão da
Responsabilidade Social. Acesse!
Fundação Abrinq - www.abrinq.org.br
Fundação Orsa - www.fundacaoorsa.org.br
GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas -
www.gife.org.br
Instituição Razão Social - www.razaosocial.org.br
Instituto Ethos - www.ethos.org.br
Mapa do Terceiro Setor -
www.mapadoterceirosetor.com.br
Responsabilidade Social -
www.responsabilidadesocial.org.br

novan do mais uma vez, a Armco
colo ca à dis po si ção do mer ca do um
novo pro du to, deno mi na do Baiflex.
Trata-se de um mate ri al de médio
ou de alto teor de car bo no de estru -

tu ra bai ní ti ca. Suas prin ci pa is carac te rís -
ti cas são: alta duc ti li da de e alta resis tên -
cia ao impac to, sem perda de dure za,
eliminando rejei ções por trin ca ou
empe no. 

Neste infor ma ti vo você conhe ce rá
as prin ci pa is carac te rís ti cas do pro ces so
de tra ta men to tér mi co (Austêmpera),
respon sá vel pelas pro pri e da des e van ta -
gens do Baiflex.

Processo de Aus têm pe ra
É um tra ta men to iso tér mi co de ligas

fer ro sas para a pro du ção de estru tu ra bai -
ní ti ca. 
O pro ces so de aus têm pe ra (ver
figu ra 1) con sis te nos seguin -
tes pro ces sos:

• Res fri a men to da tem pe ra tu ra de
aus te ni ti za ção até a tem peratu ra do
banho de aus têm pe ra o mais rápi do
pos sí vel, de modo que não ocor ra
trans for ma ção da aus te ni ta duran te o
res fri a men to; 

• Em segui da man ter na tem pe ra tu ra do
banho por um longo tempo para asse- 
gu rar a com ple ta trans for ma ção de aus-

     te ni ta para bai ni ta; 
• e final men te, res fri ar ao ar ambi en te.

Os parâ men tros de pro ces so de aus -
têm pe ra, resu mi da men te são:
1) Temperatura e tempo de aus te ni ti za -
ção do aço. 
2) Velocidade de res fri a men to quan do
esfri a do da tem pe ra tu ra de aus te ni ti za ção
até a tem pe ra tu ra do banho de aus têm pe ra.
3)Temperatura de trans for ma ção, isto é,
tem pe ra tu ra do banho de aus têm pe ra.
4) Tempo de per ma nên cia à tem pe ra tu -
ra de aus têm pe ra.

A tem pe ra tu ra e o tempo de aus te ni ti -
za ção são res pon sá veis pela dis so lu ção de
car bo ne tos e homo ge nei za ção da estru tu ra,
os quais têm forte influ ên cia na tena ci da de
(resis tên cia ao impac to) de peças tra ta das.
A tem pe ra tu ra de aque ci men to, na faixa
de aus te ni ti za ção, comu men te varia de 790

a 915 
o
C.

A velo ci da de de
res fri a men to deve ser
bas tan te rápi da, para
evi tar qual quer for ma -
ção de per li ta no res fri -
a men to da tem pe ra tu ra
de aus te ni ti za ção até a
tem pe ra tu ra do banho
de aus têm pe ra. Os

I
Figura 1

TratamentoTérmico

Austêmpera

Fig. 1 Processo de formação de austêmpera. 
(a) Diagrama temperatura-tempo; (b) diagrama transformação
isotérmica.

ADC/Armco: academia com equipamentos e profissionais capacita-
dos, que orientam nossos funcionários durante os treinos.

FLEXTEMP: O novo forno de têmpera Armco produz materiais com estruturas bainítica e martensítica. 



reve ni do para dure za de 50 HRC.
O prin ci pal obje ti vo da aus têm pe ra

(e con se qüen te men te do Baiflex) é obter
pro du tos com alta duc ti li da de e resis tên -
cia ao impac to, sem perda expres si va de
dure za, além de eliminar a perda por trin -
cas e empe nos, e melho rar a pre ci são
dimen si o nal.

Bainita
O dia gra ma de trans for ma ção iso -

tér mi ca rece be a deno mi na ção de dia -
gra ma IT (trans for ma ção iso tér mi ca),
ou dia gra ma TTT (trans for ma ção
tempo-tem pe ra tu ra) ou cur vas em C,
ou em S. A figu ra 3 é um exem plo de
um dia gra ma IT de um aço eute toi de

(0,8 %C).
No dia gra ma acima obser va-se que

exis te uma faixa larga de tem pe ra tu ra
em que não há for ma ção de per li ta ou
mar ten si ta. Por outro lado, nesta regi ão
ocor re a for ma ção de agre ga dos finos de
ripas (lath) de fer ri ta e par tí cu las de
cemen ti ta. Esta estru tu ra inter me di á ria
é deno mi na da bai ni ta.

Os pro du tos que se for mam em tem -
pe ra tu ras supe ri o res à do coto ve lo da
curva em C são pro du tos lame la res e que
já conhe ce mos pela deno mi na ção de
per li ta, e os que se for mam abai xo desse
coto ve lo são pro du tos de aspec to aci cu -
lar e são deno mi na dos de bai ni tas.

A bai ni ta foi encon tra da pela pri mei ra
vez por Davenport e Edgar Bain
duran te seus estu dos de decom po si -
ção iso tér mi ca da aus te ni ta.

As carac te rís ti cas da bai ni ta
mudam com a redu ção da tem pe ra -
tu ra de trans for ma ção. A aus têm pe -
ra é o tra ta men to que forma a bai ni -

ta com a trans for ma ção da aus te -
ni ta em bai ni ta numa dada tem -
pe ra tu ra. Podem ser iden ti fi ca das
duas for mas de bai ni ta, a bai ni ta
supe ri or e a bai ni ta infe ri or.

Examinadas ao micros có pio
ótico as bai ni tas supe ri o res têm o
aspec to de penas de aves, quan do
iso la das em áreas mar ten si ti cas, e
as infe rio res têm o aspec to de agu -
lhas de mar ten si ta, escu ras. Com o
auxí lio de micros có pio ele trô ni co
pode-se ver que as bai ni tas supe ri -
o res são áreas alon ga das de fer ri ta,
for ma das sobre fer ri ta pro eu te toi -
de dos con tor nos de grãos, e com
uma pre ci pi ta ção de par tí cu las e
cor dões de cemen ti ta para le la à dire ção
maior da área.

As bai ni tas infe rio res são agu lhas lon -
gas e estrei tas de fer ri ta, com pla que tas
finas de cemen ti ta, pre ci pi ta da para le la -
men te a uma dire ção que forma com o
eixo da agu lha um ângu lo de 55

o
.

Admite-se que a ger mi na ção da bai ni -
ta se faz pelo ferro α (fer ri ta); esta fer ri ta se
for ma ria pelo cisa lha men to da rede de aus -
te ni ta, acom pa nha da de uma difu são a
curta dis tân cia per mi tin do uma redis tri bui -
ção do car bo no. A mor fo lo gia obser va da é
muito dife ren te daque la da per li ta. Os cris -
tais de fer ri ta se desen vol vem na matriz da
aus te ni ta seguin do as dire ções pre fe ren ci -
ais bem defi ni das, que são aque las dos pla -
nos octa é dri cos da rede CFC (cubo face
cen tra da). A velo ci da de de difu são do car -
bo no sendo fraca, este é repe li do ao limi te
da fren te de cres ci men to e pre ci pi ta sob
forma de peque nos nódu los de Fe3C ao
esta do de alta dis per são (ver figu ra 4).

Esta estru tu ra fina se faz obser vá vel ao
micros có pio ele trô ni co (figu ra 5). A bai ni -
ta dos aços apre sen ta em efei to uma resis -
tên cia mecâ ni ca exce len te, asso cia do a
uma boa duc ti li da de. Esta resis tên cia
mecâ ni ca é devi da, em par ti cu lar, ao esta -
do muito dis per so dos pre ci pi ta dos de car -
bo ne to. Por exem plo, adi ções de silí cio

favo re ce a for ma ção de car bo ne to.

CONCLUSÃO
A par tir de agora, é pos sí vel rea li zar

dobra de até 180
o
e repu xos em fitas de aço

de médio ou de alto teor de car bo no sem
trin cas ou fis su ras.

Com Baiflex é pos sí vel for ne cer aços
com pro pri e da des mecâ ni cas supe ri o res e
exce len te duc ti li da de. Ideal para apli ca ções
crí ti cas que neces si tam de ele va da capa ci -
da de de defor ma ção, sem perda de pro pri e -
da des mecâ ni cas. Consulte nosso depar ta -
men to téc ni co e conhe ça melhor as apli ca -
ções do Baiflex. Você com pro va rá, mais
uma vez, que para supe rar suas exi gên cias,
nin guém faz mais do que a Armco.

Mais Informações:
Manoel Marcos G. Lopes
Superintendente Técnico e de
Atendimento
Tel.: (11) 6343-2825
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meios de res fri a men to usa dos são os
banhos de sal, óleo ou chum bo. O mais
apli ca do é o banho de sal, cons ti tu í do
de nitra to de sódio e nitra to de potás sio.
O banho de res fri a men to deve ser man -
ti do numa tem pe ra tu ra cons tan te,
geral men te na faixa de 260 a 400 

o
C.

A tem pe ra tu ra de trans for ma ção, isto
é, tem pe ra tu ra do banho de aus têm pe ra
ou aque la de res fri a men to, é um dos mais
impor tan tes parâ me tros, pois ela é esta -
be le ci da para per mi tir a resis tên cia e
dure za das peças tra ta das. Quanto mais
altas as tem pe ra tu ras de aus têm pe ra mais
baixa é a resis tên cia e dure za das peças
aus têm pe ra das.

A regi ão bai ní ti ca pode ser divi di da
de acor do com a tem pe ra tu ra de aus -
têm pe ra em regi ões de bai ni ta supe ri or
e bai ni ta infe ri or, o limi te entre elas
sendo em torno de 350 

o
C.

O tempo de per ma nên cia na tem pe -
ra tu ra de aus têm pe ra deve ser o sufi ci en -
te para per mi tir a com ple ta trans for ma -
ção em bai ni ta. Entretanto, o dia gra ma
de trans for ma ção iso tér mi ca (IT) do aço
deve ser con sul ta do. Deixar as peças per -
ma ne ce rem no banho por tempo mais
longo que o neces sá rio pode sig ni fi car
custo mais alto ao tra ta men to, porém
não é pre ju di cial às pro pri e da des mecâ ni -
cas das peças.

A estru tu ra bai ní ti ca não é tão dura
quan to a mar ten síti ca, porém é mais
tenaz. Assim, a bai ni ta sub sti tui a mar -
ten si ta reve ni da, e o tra ta men to de aus -
têm pe ra dis pen sa o reve ni do pos te ri or,
desde que se possa obter a dure za dese ja -
da sele ci o nan do a tem pe ra tu ra de trans -
for ma ção ade qua da. 

Vantagens
A aus têm pe ra geral men te sub sti tui

têm pe ra e reve ni men to pelas seguin tes
razões:

• Obter melho res pro pri e da des mecâ -
ni cas (par ti cu lar men te mais alta duc ti li -
da de ou resis tên cia ao efei to de enta lhe a
uma dada dure za)

• Melhorar a resis tên cia ao des gas te
para uma dada dure za Austêmpera é apli -
ca da par ti cu lar men te para seções finas de
aço ao car bo no, reque ren do excep cio nal
tena ci da de a uma dure za entre 28 e 42
HRC. Apenas como exem plo, foi rea li -
za do um com pa ra ti vo numa barra de
5mm de diâ me tro de aço ao car bo no
comum de 0,85% de car bo no aus têm pe -
ra do e tem pe ra do e reve ni do:
Propriedades mecâ ni cas na 
con di ção aus têm pe ra da:
Resistência à tra ção, MPa 1780
Limite de esco a men to, MPa 1450
Redução em área, % 45
Dureza, HRC 50
Propriedades mecâ ni cas na  
con di ção de tem pe ra do e 
reve ni do:
Resistência à tra ção, MPa 1795
Limite de esco a men to, MPa 1550
Redução em área, % 28

Dureza, HRC 50

Reduzida dis tor ção, defor ma ção e
menor pos si bi li da de de fis su ra ção são
o resul ta do de ten sões inter nas meno -
res, con se qüên cia de meno res ten sões
de trans for ma ção com pa ra da com
têm pe ra.

Aumentado a duc ti li da de e a tena ci -
da de, igual men te aumen ta-se o dobra -
men to, cur va men to e resis tên cia à fadi -
ga que são for tes razões para apli car aus -
têm pe ra em vez de têm pe ra e reve ni do. 

Observando a fle xi bi li da de (dobra -
men to), figu ra 2, de um tra ba lho de
Davemport, ele mos tra os resul ta dos com -
pa ra ti vos de dobra men to de um arame de
4,6mm de diâ me tro de aço ao car bo no
(0,76 %C, 0,58 %Mn) sub me ti do aos tra -
ta men tos de aus têm pe ra e de tem pe ra do

Fig. 4 Modelo de formação da bainita.

Figura 4
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Fig. 5 Área bainítica no centro de uma austenítica-mãe residual num
aço Cr-Ni Micrografia eletrônica sobre réplica. Aumento: 10.000 X.

Fig. 3 - Representação esquemática da curva IT de um aço eutetoide (0,8 %C)

Figura 3

O Baiflex permite que uma peça como essa, de alto teor de car-
bono, seja dobrada a 180º sem que o material trinque.

Fig. 2 Arame de aço ao car bo no (0,78 %C, 0,58 %Mn) de 4,6mm de
diâ me tro; (esquer da) aus têm pe ra do; (direi ta) tem pe ra do e reve ni do
a 50 HRC e dobra dos sob mes mas con di ções.

Dureza: Rockwell C 50
Temperado e revenido

Figura 2

Baiflex: ideal para aplicações com estam-
pagem e dobras severas e geometrias variadas
como as peças acima.

Material com repuxo extra-profundo: uma das vantagens do Baiflex é a eliminação de perdas/rejeições por trincas. 


