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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar o aço SAE 10B30 MOD sob efeito de 
resfriamento controlado nos quesitos propriedades mecânicas e microestrutura visando 
substituir o tratamento térmico de recozimento, uma vez que um dos maiores desafios da 
indústria é a busca por maior produtividade acompanhada da constante melhoria na qualidade 
do produto em um baixo custo. O aço SAE 10B30 MOD foi escolhido devido a sua grande 
aplicabilidade na indústria automotiva como parafusos com resistência a corrosão e número 
elevado de ciclos de tensão. O tratamento térmico de recozimento é uma condição usual de 
fornecimento do fio maquina para a produção de parafusos estampados a frio de baixa e média 
redução, conferindo a ductilidade e diminuição da dureza necessária para o seu 
processamento. Para o processo de recozimento é preciso que as bobinas sejam transferidas 
para um forno onde o aço é aquecido até a austenitização e depois é submetido a duas etapas 
de resfriamento, sendo uma rápida a uma temperatura que permita a transformação perlítica e 
a outra que consiste no resfriamento ate à temperatura ambiente, depois de completada a 
transformação da etapa anterior. O processo de resfriamento controlado (Cooling Conveyor) 
geralmente é utilizado como método de controle das taxas de resfriamento do fio máquina 
laminado a quente visando controle da resistência, da ductilidade e da microestrutura dos aços 
após a laminação. Por estar localizado ao final da laminação e ligado a esta, o Cooling 
Conveyor mostra-se com um excelente equipamento para a substituição do tratamento térmico 
de recozimento com um menor custo. Todas as etapas de produção, desde a elaboração do 
aço ao resfriamento controlado do fio máquina foram realizadas em uma empresa siderúrgica 
da região. As amostras foram caracterizadas em laboratório interno através de análise química, 
limite de resistência e estrutura metalográfica. Foram analisadas três condições de 
resfriamento controlado baseadas na variação da temperatura de entrada e saída do Cooling 
Conveyor, ou delta de temperatura. Esses materiais foram testados segundo as curvas de 
tempo e temperatura e esperando-se obter limite de resistência a tração inferior a 650MPa e 
estrutura metalográfica de ferrita e perlita. Para a análise em relação ao recozimento, foram 
definidas três condições de resfriamento através da variação da temperatura de entrada e 
saída do Cooling Conveyor, delta de temperatura. A partir dessas condições, foram verificados 
a curva de resfriamento contínuo do aço e os resultados de limite de resistência e 
microestrutura. A condição 3 apresentou os resultados de limite de resistência e microestrutura 
mais favoráveis a substituição pelo recozimento, o que era previsto visto que possui uma 
menor delta de temperatura. Em contrapartida, a condição 1 apresentou maior taxa de 
resfriamento e maiores valores de limite de resistência, além de algumas amostras 
apresentarem em sua microestrutura constituintes aciculares. Os resultados do trabalho 
mostraram que é possível atender, em sua maioria, as especificações do produto através da 
condição 3, contudo para o atendimento pleno da especificação, os resultados mostraram-se 
favoráveis a um estudo mais detalhado para a diminuição do delta de temperatura. Outro fator 
importante é possibilidade de ganhos de produtividade, redução no consumo de energia e 
aumento da produção, visto que o tratamento térmico de recozimento chega a representar 9% 
do custo de um fio máquina.  


