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1 INTRODUÇÃO 

 

As chapas grossas de aços microligados temperadas estão dentre os 

produtos de maior valor agregado produzidos pela indústria siderúrgica. 

Visando atender às necessidades do mercado, foi desenvolvida uma nova 

especificação de chapa temperada objeto de estudo deste trabalho.  

A nova especificação de chapas grossas temperadas foi desenvolvida 

com o objetivo de aliar a resistência ao desgaste, inerente ao processo de 

têmpera, com boa soldabilidade e tenacidade, e assim satisfazer aplicações 

mais rigorosas como em caçambas de caminhões, montadas por processo de 

soldagem e que sofrem impactos constantes em sua aplicação final. Para 

produzir este conjunto de propriedades, este aço foi fabricado por processo que 

envolve refino primário e secundário de composição química para obter níveis 

baixos de impurezas e controle da presença e da morfologia de inclusões não 

metálicas, seguido de esquema de laminação com temperatura controlada, 

similar à dos aços de alta resistência e baixa liga. 

No processo de fabricação, o aço líquido recebe tratamento de 

dessulfuração, desgaseificação e injeção de fio de cálcio-silício para controle 

da morfologia de inclusões, e em seguida é transformado em placas por meio 

de processo de lingotamento contínuo. Estas placas são laminadas na forma 

de chapas, as quais são reaquecidas em um forno de tratamento térmico até a 

completa austenitização. Em seguida a chapa é temperada em uma mesa de 

rolos com spray de água (“roller quenching”). 

Visto que este aço apresenta um conjunto de propriedades físico-

químicas especiais, sua caracterização mostrou-se importante para melhor 

entender seu comportamento frente a diferentes taxas de resfriamento, e assim 

ser possível prever e otimizar a microestrutura final e portanto as 

características mecânicas desejadas. 

A determinação de temperaturas e tempos de início de transformação foi 

realizada por meio de dilatometria de têmpera, uma das técnicas clássicas 
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mais comumente utilizada para determinar o ciclo de transformações de fases 

em aços.  

No presente trabalho também foram utilizadas técnica complementares 

como a microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, e dureza 

Vickers. Os resultados obtidos para cada velocidade de resfriamento foram 

utilizados na construção da curva de resfriamento contínuo (TRC) do aço. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Aços microligados   

 

Os aços de alta resistência e baixa liga, conhecidos pela sigla ARBL ou 

HSLA em inglês (“high strength low alloy”) são aços com composição química 

especialmente desenvolvida para proporcionar maiores valores de 

propriedades limite de escoamento, de limite de resistência, associado à uma 

boa tenacidade. Em geral são aços microligados, contendo elementos de liga 

forte formadores de carbonetos e nitretos (Nb, V, Mo, Ti), cujo teor total situa-

se entre 0,05 e 0,15 % em peso, além do boro usado com a finalidade de 

aumentar a temperabilidade. Em alguns casos pode-se obter resistência à 

corrosão atmosférica melhor do que aquela obtida em aços carbono 

convencionais, pela adição de cobre e cromo.  

Aços ARBL podem ser produzidos na condição bruta de laminação, com 

limite de escoamento na faixa de 290 a 550 MPa e resistência à tração na faixa 

de 415 a 700 MPa (ASTM A572). Por causa de seu baixo teor de carbono 

apresentam excelente soldabilidade. Seu desenvolvimento foi impulsionado 

pela demanda por aços resistentes, tenazes e soldáveis para tubulações de 

transporte de óleo e gás, navios e plataformas de perfuração “off-shore” 

(GORNI, 2003). Também podem ser usados para reduzir o peso de 

componentes automotivos e assim reduzir o consumo de combustível.  

A produção destes aços pode envolver diversos processos para se obter 

diversas propriedades: a) pequenas adições de elementos formadores de 

carbonetos e nitretos (microligantes); b) laminação controlada; c) resfriamento 

controlado; d) controle de forma de inclusões; e) tratamentos térmicos. 

Estes fatores podem ser abordados separadamente ou em combinações 

para produzir as propriedades desejadas. 

O desenvolvimento dos aços ARBL foi impulsionado pela combinação de 

interesses econômicos e tecnológicos. A adição de teores muito pequenos de 

nióbio (Fe-Nb) para endurecer os aços foi introduzida em meados dos anos 
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1930, mas àquela época o custo do nióbio e a falta de demanda por aços deste 

tipo tornaram o processo pouco mais do que uma curiosidade científica. 

Entretanto, ao final dos anos 1950, a queda no preço do nióbio e uma 

simultânea demanda por maior resistência mecânica, tenacidade e 

soldabilidade nos aços para tubulações levaram a um ressurgimento do 

interesse pelo desenvolvimento dos aços ARBL (MORRISON, 2010). 

Posteriormente, o desenvolvimento dos aços ARBL passou a se 

concentrar nos fatores que controlam a ductilidade, a tenacidade e a 

conformabilidade, especialmente no caso de aços com microestrutura ferrítico-

perlítica, que constituem a maioria dos aços ARBL. Antes deste período, o 

processo de junção utilizado era o rebitamento, portanto, o projeto desses aços 

era baseado na resistência à tração, com pouca atenção dispensada à 

resistência ao escoamento, à tenacidade e à soldabilidade (MORRISON, 

2010). Consequentemente os aços apresentavam teores de carbono da ordem 

de 0,3 % e manganês em torno de 1,5%, havendo poucas modificações ao 

longo de muitos anos. O carbono era o elemento de liga mais barato e 

aumentava a resistência à tração desses aços, que eram utilizados na 

condição como laminados, mas com pouco ou nenhum controle de 

temperaturas de laminação (DONNAY; GROBER, 2002).  

O surgimento de falhas de estruturas soldadas por fratura frágil resultou 

na necessidade de aprimorar a tenacidade à fratura e ao impacto destes aços, 

e assim tornou-se evidente a necessidade de diminuir a temperatura de 

transição dúctil-frágil desses materiais (BAUMGARDT; BOER; HEISTERKAMP, 

1981).  

O refino de grão pela adição de elementos refinadores como alumínio e 

nitrogênio foi então introduzido, mas isso só pôde ser utilizado em aços na 

condição de normalizados. O resultado foi um aumento de resistência ao 

escoamento e uma redução na temperatura de transição (DONNAY; GROBER, 

2002). 
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2.2 Aços com ferrita acicular 

 

Microestruturas constituídas por ferrita acicular proporcionam elevada 

resistência mecânica aos aços ARBL. Esta microestrutura apresenta plaquetas 

de ferrita, contendo elevada densidade de discordâncias, sendo formada por 

transformação do tipo bainítica ou por transformação massiva de austenita em 

ferrita. Esta transformação pode ocorrer por têmpera ou durante resfrfiamento 

mais lento em aços contendo teores mais elevados de elementos e liga.  

A importância comercial deste constituinte se deve ao fato da ferrita 

acicular proporcionar uma microestrutura resistente e tenaz. Ela se forma em 

uma faixa de temperaturas onde as transformações reconstrutivas são lentas. 

Segundo Bhadeshia (1990), os dados experimentais indicam que a 

ferrita acicular é idêntica à bainita. Porém detalhes morfológicos a diferenciam 

da bainita pelo fato de sua nucleação ocorrer na região intragranular em 

inclusões não metálicas contidas em grãos grandes de austenita. Já a bainita 

nucleia inicialmente nos contornos de grão da austenita e continua seu 

crescimento pela formação sucessiva de subunidades para gerar a morfologia 

de ripas. A ferrita acicular normalmente não cresce na forma de ripas, pois elas 

são contidas pelo choque entre duas placas nucleadas independentemente em 

sítios adjacentes. Tanto a ferrita acicular quanto a bainita podem ser obtidas 

por meio de transformações em condições isotérmicas idênticas, porém, para o 

caso da bainita, o tamanho de grão austenítico deve ser pequeno de modo a se 

obter maior número de sítios para a sua nucleação nos contornos de grãos. 

Para tamanhos de grão maiores, predomina a nucleação intragranular em 

inclusões não metálicas, portanto prevalece o aparecimento da ferrita acicular. 
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2.3 Controle de inclusões não metálicas  

 

Um dos problemas que podem ocorrer com estes aços é a baixa 

ductilidade e tenacidade decorrente da presença de partículas de inclusões não 

metálicas, que podem levar à formação de trincas durante o dobramento, à 

decoesão lamelar ou à falta de ductilidade através da espessura em placas 

submetidas à soldagem, ou ainda em propriedades de impacto inadequadas. 

De um modo geral a tenacidade diminui exponencialmente com o aumento da 

fração volumétrica de partículas de segunda fase, principalmente se estas 

forem inclusões não metálicas. O pior efeito ocorre quando estas inclusões são 

alongadas na direção de laminação, na forma de linhas ou tiras, principalmente 

no caso de sulfetos como o sulfeto de manganês, MnS e óxidos. Quando as 

inclusões se formam em regiões segregadas localmente, como no caso do 

MnS tipo II, os arranjos planares alongados prejudicam muito a ductilidade e a 

tenacidade nas direções transversais ou através da espessura (FACO, 2005). 

Um método desenvolvido para minimizar esse problema consiste na 

modificação de ambos sulfetos e óxidos por adições de cálcio. Esta 

modificação, que é mais efetiva no caso de sulfetos, é conseguida pela 

redução da plasticidade das inclusões proporcionada por essas adições, tendo 

como resultado  a formação de inclusões em forma de glóbulos ao invés de 

tiras ou arranjos planares alongados. A tenacidade e a ductilidade nas direções 

transversais ou através da espessura tornam-se significativamente melhores, já 

que o material não apresenta um plano muito favorável para a fratura (ZHANG; 

THOMAS, 2003). 

Conforme visto por Faco (2005), durante a deformação nucleiam-se 

vazios adjacentes às inclusões de sulfetos e óxidos, os quais crescem e se 

ligam para então acarretarem a subsequente fratura dúctil, num processo 

denominado coalescência de microcavidades. Outros tipos de inclusões, como 

carbonetos, por exemplo, podem fraturar e assim proporcionar a nucleação de 

vazios. Por causa de seu baixo fator de concentração de tensões na direção 

transversal, as inclusões globulares proporcionam um crescimento mais lento 

de vazios do que as inclusões planares, quando o ensaio é feito na direção 
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transversal. Assim, a ductilidade total para uma dada fração volumétrica de 

sulfetos, por exemplo, é muito maior quando medida na direção paralela às 

tiras ou linhas de sulfetos do que quando medida na direção transversal. A 

tenacidade também é prejudicada pela presença de inclusões não metálicas, 

pois as mesmas comportam-se como pequenas trincas, pré-existentes no 

interior do aço.  

 

2.4 Tratamento de têmpera 

 

 O processo de têmpera consiste em aquecer o aço até a temperatura de 

austenitização seguido de resfriamento rápido o suficiente para obtenção de 

martensita. Segundo Bhadeshia (2006), diferentemente da ferrita e da perlita, a 

transformação martensítica tem caráter militar e o produto da transformação se 

forma por deformação do reticulado cristalino da austenita, sem que haja 

difusão de átomos. Esta deformação provoca uma mudança no formato da 

região deformada, consistindo em um grande cisalhamento e expansão do 

volume. Isto ocorre com uma deformação cisalhante brusca da estrutura CFC 

da austenita para CCC, como proposto por Bain (1924) (deformação de Bain), 

ocasionando a retenção dos átomos intersticiais de carbono, que não tiveram 

tempo de difundir. Wechsler; Lieberman e Read (1953) propuseram um modelo 

que combina dois cisalhamentos, um uniforme com mudança de reticulado, que 

promove a transformação de fase através de uma deformação de Bain e outro 

cisalhamento não uniforme, sem mudança de reticulado, que dá conta da 

manutenção de um plano não distorcido e não rodado, explicando assim a 

ocorrência de martensitas com estruturas internas escorregada e maclada. O 

excesso de carbono aprisionado nos interstícios octaédricos do reticulado 

CCC, por sua vez, causa uma distorção tetragonal (ROTHERY, 1968). 

 A reação martensítica geralmente ocorre de maneira atérmica, isto é, a 

fração transformada depende do super-resfriamento abaixo da temperatura de 

início de transformação martensítica (Ms).  
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 Como previsto na Equação 1, de Koistinen e Marburger (KOISTINEN E 

MARBURGER, 1959) para descrever a progressão da transformação abaixo de 

Ms, a formação de martensita não depende do tempo: 

 

1 – Vm = exp {β (Ms – Tq)} onde β ≃ -0,011    (1) 

Onde: 

 

Vm é a fração de martensita eTq a temperatura abaixo de Ms, na qual a 

amostra é resfriada.  

Esta característica atérmica é consequência de nucleação e crescimento 

muito rápidos (cerca de 1/3 da velocidade de propagação do som no interior do 

material), tanto que o tempo pode ser desprezado. Ao invés disso, a fração 

transformada depende apenas do número de sítios de nucleação ativados, com 

sítios menos potentes contribuindo em maiores super-resfriamentos. 

Da equação de Koistinen e Marburger, fica evidente que não há 

temperatura de final de transformação martensítica (Mf), mas por conveniência, 

esta é definida como o ponto onde 95% da transformação martensítica é 

completada. Desta equação também pode-se ter uma idéia da quantidade de 

austenita retida remanescente. A importância de se conhecer a quantidade de 

austenita retida reside no fato de que, na maioria das aplicações, este 

constituinte é indesejável, pois prejudica as propriedades mecânicas dos aços 

temperados, diminuindo a dureza, a resistência à tração, a resistência ao 

desgaste e reduz a resistência à fadiga devido à redução da máxima tensão 

compressiva atingível na superfície (TOTTEN, et al., 2002). 
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2.5 Nova família de aços temperados 

 

A combinação dos fenômenos descritos nos itens anteriores culmina no 

desenvolvimento de uma nova família de aços temperados, desenvolvidos com 

o objetivo de juntar a resistência ao desgaste dos aços temperados 

convencionais com a tenacidade e soldabilidade de aços microligados. 

Estas características antagônicas são alcançadas quando o aço é 

produzido com todos os recursos de refino secundário disponíveis para 

melhorar a qualidade metalúrgica (dessulfuração, desgaseificação, tratamento 

de inclusões não metálicas) e com controle de temperatura de laminação para 

obtenção de uma microestrutura bastante refinada antes de ser temperado. 

Para amarrar este conjunto de processos e propriedades, a composição 

química do aço desempenha um papel fundamental. 

Contando com baixos teores de carbono para melhorar a soldabilidade e 

a tenacidade, este aço possui adições de boro para aumentar a 

temperabilidade e nióbio para elevar a resistência mecânica. O boro age de 

maneira bastante significativa na temperabilidade do aço, pois retarda a 

transformação da austenita em ferrita primária. De acordo com Wang (1993), a 

resistência mecânica do aço aumenta significativamente pelo efeito da 

transformação bainítica, porém com pequena deterioração da tenacidade à 

fratura, quando o teor de boro fica acima dos 40 ppm, uma vez que ocorre a 

segregação de borocarbonetos nos contornos de grão austeníticos. 

Abaixo, são citados alguns mecanismos que explicam o efeito do boro 

sobre a temperabilidade do aço, atuando no atraso da nucleação da ferrita: 

• Redução da energia de interface da austenita segregando nos contornos 

de grãos. Isto faz com que os contornos de grão sejam sítios menos 

favoráveis para a nucleação da ferrita (DEVA, et al., 2013). 

 

• Redução da difusividade do ferro nos contornos de grãos da austenita, 

fazendo com que os átomos de ferro saltem com menos frequência e 

consequentemente diminua a nucleação da ferrita (XAVIER, 2009). 
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A literatura também mostra que há uma sinergia entre o boro e o 

nióbio na obtenção de uma estrutura bainítica por meio de dois mecanismos: 

a) o nióbio atrasa a recristalização da austenita e o boro solúvel tem tempo 

suficiente para difundir nos contornos de grãos, impedindo a formação 

da ferrita (NAKASUGI. et al, 1981).  

b) O nióbio dissolvido na austenita pode diminuir a difusão e a atividade do 

carbono na austenita e assim proteger o boro da formação de 

borocarboneto de ferro (KESTENBACH, 1985). 

 

Desta forma, uma vez que o carbono pode retirar o boro da solução 

sólida pela formação de borocarboneto de ferro, é importante que a quantidade 

de carbono seja baixa para que não diminua a efetividade do boro na 

temperabilidade do aço. Além disso, adiciona-se pequenas quantidades de 

titânio para proteger o boro contra a formação de boro nitretos (BN).  

 

2.6 Dilatometria 

 

A dilatometria é uma das técnicas clássicas, juntamente com análise 

térmica diferencial e análise quantitativa de microestruturas, mais comumente 

utilizadas para determinar o começo e o fim de transformações de fases em 

aços. A técnica de dilatometria pode ser aplicada no estudo da cinética da 

transformação de fase de aços se for possível estabelecer uma relação entre a 

fração da fase transformada, a temperatura, as composições da fase e a 

dilatação. Quando uma transformação do estado sólido ocorre, a curva de 

dilatação nos fornece informação da variação de volume atômico, assim como 

da expansão térmica da amostra (CHO et al., 2011).  

Outra aplicação bastante importante é a construção de diagramas TRC 

através do uso de dilatometria de têmpera. Nesta técnica corpos de prova do 

mesmo aço são aquecidos até austenitização e em seguida resfriados em 

diversas taxas. Através de metalografia os corpos de prova são avaliados para 
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determinação das frações transformadas. Através de dilatometria, também é 

possível simular a laminação controlada industrial de chapas de aço usando-se 

dilatômetros contendo módulos de deformação (MANOHAR, 1998). 

O mecanismo básico da técnica de dilatometria é medir a expansão ou 

contração de materiais sólidos com a variação de temperatura. É uma técnica 

útil para estudar o encolhimento de um corpo de cerâmica verde durante a 

sinterização, determinar a temperatura de transição vítrea, estudar constituintes 

de materiais compósitos e transformações no estado sólido, estudar a 

transformação martensítica de aços durante o processo de têmpera (SPEYER, 

1994).   

O ensaio é convencionalmente registrado como um gráfico de porcentagem 

de expansão versus a temperatura, conforme é apresentado na Figura 1. A 

temperatura de referência, ou seja, onde a expansão é zero, corresponde a 

20ºC. 

 

 

 

Figura 1. Exemplo de gráfico gerado no ensaio de dilatometria (SPEYER, 1994) 
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A inclinação desta curva corresponde ao coeficiente de expansão 

térmica linear do material e é definido pela Equação 2 (SPEYER, 1994): 

 

 

    					�� = �
��	
�	�	
� �     (2) 

 

Onde: 

• l : comprimento da amostra; 

• l0: comprimento inicial; 

• T: temperatura;  

• F: medida onde ocorre à força constante. 

 

2.6.1 Dilatômetro 

 

O dilatômetro de uma haste, utilizado na presente pesquisa está 
representado na Figura 2: 

 

Figura 2 . Representação da configuração de um dilatômetro horizontal 
(SPEYER, 1994).  
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Uma extremidade da amostra é posicionada em contato com uma haste 

(pushrod) sustentada por uma mola e a outra extremidade é pressionada 

contra a parede de um invólucro (casing). A haste e o invólucro são feitos do 

mesmo material, geralmente sílica fundida ou alumina policristalina.  

Quando há aquecimento pelo forno, amostra, haste e invólucro 

expandem simultaneamente. O invólucro pode expandir por sua extremidade 

livre (lado direito da Figura 2). Quando o invólucro expande, a amostra que 

está em contato tem uma resposta na direção oposta, de maneira que a 

expansão da amostra em relação ao invólucro é medida na extremidade do 

conjunto que está à temperatura ambiente (lado esquerdo da Figura 2). A 

expansão/contração ao longo da distância entre a zona quente e a temperatura 

ambiente, na qual o invólucro e a haste são adjacentes irá cancelar, já que são 

feitos do mesmo material. Se uma amostra de alumina fosse testada em um 

equipamento com invólucro e haste de alumina, todos se comportariam de 

forma idêntica com a temperatura e não haveria medida de deflexão na 

extremidade fria do dilatômetro. Se um material desconhecido for testado, a 

deflexão da haste seria para dentro ou para fora, dependendo se o material 

expande mais ou menos que um mesmo comprimento de alumina. 

Para determinar a expansão real de uma amostra, a expansão de um 

comprimento equivalente do material do invólucro deve ser adicionado à 

medida de deflexão na extremidade fria do conjunto. 

A medida de deflexão é determinada através de um transdutor 

conhecido como transformador diferencial de variável linear (LVDT), o qual 

emite um sinal elétrico (voltagem) que é posteriormente transformado em um 

valor dimensional (comprimento). 
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2.6.2 Variáveis experimentais  

 

 De acordo com Speyer (1994), existem algumas variáveis experimentais 

que devem ser levadas em consideração para o ensaio dilatométrico. Dentre as 

mais importantes estão: 

• Material do equipamento: hastes e invólucros de sílica fundida 

geram resultados mais precisos que os de alumina, pois a 

expansão da sílica fundida é cerca de uma ordem de grandeza 

menor que a da alumina. Pequenas imperfeições na correção 

polinomial da expansão do invólucro de sílica fundida causarão 

menos erros que no de alumina. Invólucros de alumina podem 

suportar temperaturas de até 1600ºC, enquanto que sistemas de 

grafite em atmosferas de argônio podem chegar até 2000ºC. 

 

• Taxa de aquecimento: a taxa de aquecimento de ensaios de 

dilatometria é menor que de DTA e TG, cerca de 5ºC/min contra 

10ºC/min, uma vez que as amostras de dilatometria são maiores 

que as de DTA e TG e mais sujeitas a gradientes de temperatura. 

A menor taxa de aquecimento minimiza este gradiente. 

• Tamanho da amostra: amostras maiores apresentam maior 

precisão nas medidas de expansão. Em contrapartida estão mais 

sujeitas a heterogeneidade de aquecimento ao longo de seu eixo. 

Estas variações devem ser corrigidas na etapa de calibração.  

 

• Modelo do equipamento: modelos horizontais dependem de uma 

mola para sustentar a haste. Para algumas aplicações não há 

dependência das características desta mola, como na 

determinação simples do coeficiente de expansão. Em outras 

existe uma dependência importante como, por exemplo, na 

determinação da temperatura de transição vítrea de polímeros. 

Não há influência da mola em dilatômetros verticais que utilizam 

sistemas de pesos e polias para manter a força constante, 
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independente do deslocamento da amostra devido à 

expansão/contração. Nestes dilatômetros o conjunto haste, 

invólucro e amostra são mantidos em contato pela própria 

gravidade. Na Figura 3 está representado um exemplo de 

dilatômetro de têmpera. 

 

 

  Figuras 3.  Dilatômetro de têmpera. 

 

2.6.3 Determinação das temperaturas de transformação   

 

As temperaturas de transformação para os microconstituintes 

correspondentes podem ser determinadas localizando a temperatura na qual a 

curva de variação do comprimento x temperatura começa a desviar da 

linearidade (FARRAR; ZHANG, 1993). Este procedimento é conhecido como 

método das tangentes. O diagrama TRC pode, então, ser obtido plotando a 

temperatura x tempo. Este procedimento pode ser avaliado na Figura 4. 
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Figura 4.  Gráficos esquemático de comprimento x temperatura em quatro taxas de 

resfriamento e diagrama TRC produzido com estes gráficos (FARRAR; ZHANG, 1993). 

 

 Outro método para se determinar as temperaturas críticas de 

transformação de fases, é através do gráfico da derivada da variação de 

comprimento do corpo de prova em função da temperatura. Este gráfico é útil 

na determinação dos pontos de inflexão da curva original correspondentes às 

temperaturas críticas. Este procedimento, conhecido como método da 

derivada, pode ser observado na Figura 5 para um aço inoxidável martensítico 

durante o processo de aquecimento. 
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Figura 5.  Diagrama mostrando a curva de variação do comprimento da amostra x 

temperatura e a sua curva derivada para um aço inoxidável martensítico durante o 

aquecimento. São mostradas as temperaturas críticas Ac1, Ac3, Acc e Ach (ANDRÉS 

et al., 2002). 

 

2.6.4 Determinação quantitativa das fases 

 

Convencionalmente, a fração volumétrica das fases individuais na 

amostra é determinada pela aplicação da regra da alavanca na curva de 

dilatação. Este método começa com a extrapolação de dois segmentos lineares 

correspondentes às fases original e transformada na curva de dilatação, 

respectivamente. A fração da fase transformada em uma dada temperatura, na 

regra da alavanca, pode ser avaliada pela posição relativa entre estas duas 

linhas extrapoladas na linha de dilatação (CHO et al., 2011). Assim, o 

percentual da fase transformada é obtido fazendo a divisão entre o segmento 
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correspondente à fase transformada pelo segmento total (fase transformada + 

fase não transformada). Este procedimento pode ser observado no exemplo 

mostrado na Figura 6. 

 

 
Figura 6.  Exemplo mostrando a aplicação da regra da alavanca para determinação 
quantitativa das fases (GÓMEZ, MEDINA; CARUANA, 2003). 

 

Apesar da regra da alavanca ser um método rápido e simples de se 

determinar a fração das fases transformadas, estudos mostraram que os 

resultados obtidos deste método não são precisos (GÓMEZ; MEDINA; 

CARUANA, 2003), pois durante a transformação de fase o carbono é 

redistribuído entre a ferrita em formação e a austenita remanescente, 

aumentando o volume específico da austenita. Além disso, a formação da 

perlita tem um efeito volumétrico diferenciado na formação da ferrita. 

Desta forma, Gómez; Medina e Caruana (2003) estudaram a 

determinação quantitativa das fases através de equações propostas por Kop 

(2001), onde as variações volumétricas mencionadas são levadas em 
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consideração. Comparando-se os valores destes métodos com aqueles obtidos 

experimentalmente via analisador de imagens, viu-se que a regra da alavanca 

provoca um erro de 10% na determinação de ferrita proeutetóide e chega a um 

erro de 75% na determinação quantitativa da perlita. Em contrapartida, os 

valores corrigidos pelo método Kop praticamente coincidiram com os 

experimentais. 

 

2.6.5 Curvas TRC 

 

 A fim de predizer a microestrutura e, consequentemente, as 

propriedades de um determinado tipo de aço mediante um tratamento de 

resfriamento contínuo ou isotérmico, foram criados diagramas gerados a partir 

de ensaios dilatométricos conhecidos como TTT (tempo-temperatura-

transformação) para resfriamento isotérmico e TRC (continuous cooling 

tranformation) para resfriamento contínuo. De acordo com Prado (1990), as 

curvas TRC apresentam maior relevância no âmbito industrial, enquanto que a 

TTT é mais utilizada no meio acadêmico. A elaboração de curvas TRC e TTT 

para diversos tipos de aços permitiu que se conhecesse a influência das taxas 

de resfriamento e elementos de liga no comportamento do aço mediante um 

tratamento térmico. 

 Conforme estabelece a norma ASTM A 1033 (2004), as curvas TRC são 

plotadas tomando como eixo das abcissas o logaritmo do tempo de 

resfriamento e nas ordenadas a temperatura. O tempo inicial é tomado a partir 

da temperatura Ac3, visto que nenhuma transformação ocorre acima desta 

temperatura. A partir das curvas dilatométricas de cada taxa de resfriamento, 

as temperaturas de início e final de formação de cada microconstituinte são 

marcadas na curva temperatura-tempo correspondente.  

 Os principais fatores que afetam a posição das curvas TRC são aqueles 

que provocam atraso nas transformações regidas por difusão, ou seja, 

composição química (quanto maior o teor de elementos de liga mais deslocada 

para direita será a curva) e tamanho de grão (grãos maiores apresentam menor 
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área de contornos de grão, diminuindo o número de sítios favoráveis à 

nucleação de fases difusionais). 

 Segundo Casarin (1996), a maior dificuldade na construção das curvas 

TRC está na interpretação do comportamento das transformações. Ainda 

segundo o mesmo autor, a martensita e a bainita são afetadas por mudanças 

na composição da austenita original. Super-resfriamento e recalescência 

podem, em alguns casos, provocar uma reação finalizada em temperaturas 

maiores que aquelas nas quais se iniciou. 

 

2.7 Microconstituintes 

 

Ferrita 

A partir de estudos do aço ARBL ligado com Mn, Cu, Ni, Cr e Mo, 

Thompson; Colvin e Krauss (1990) identificaram as microestruturas ferríticas 

pelas letras PF, WF, AF e GF, as quais representam a ferrita poligonal, ferrita 

de Widmanstätten, ferrita acicular e ferrita granular, respectivamente. Tais 

microestruturas ferríticas são discutidas a seguir. 

A ferrita poligonal ou equiaxial (PF) é formada em temperaturas mais 

elevadas com menores taxas de resfriamento. É nucleada no contorno de grão 

austenítico, tendo seu crescimento controlado pela rápida transferência de 

átomos substitucionais e pela difusão de longo-alcance de átomos de carbono 

do interior do grão ferrítico para a interface com a austenita (KRAUSS; 

THOMPSON, 1995). 

A ferrita de Widmanstätten (WF) é formada também em temperaturas 

mais elevadas, geralmente entre Ar3 e Bs, com taxas de resfriamento maiores 

que as que resultam ferrita poligonal. Entretanto, é necessário um menor tempo 

de tratamento isotérmico para sua formação. A ferrita de Widmanstätten 

geralmente nucleia no contorno de grão austenítico ou no contorno de grão da 

ferrita poligonal e cresce em direção ao centro do grão na forma de plaquetas 

ou ripas alongadas e grosseiras. Contudo, a ferrita de Widmanstätten e a ferrita 
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bainítica têm aspectos morfológicos e cristalográficos muito similares com 

formas de ripas e índices de plano de hábitos parecidos (OHMORI et al., 1994). 

A ferrita acicular ou ferrita banítica (AF) é formada em temperaturas 

intermediárias, próximas a Bs, com maiores taxas de resfriamento. É 

caracterizada por ser constituída de cristais bem finos de ferrita que assumem 

a forma acicular em grupos paralelos de plaquetas. Entre as plaquetas, a 

presença da austenita ou o constituinte MA é também um fator característico. 

Já a ferrita granular ou ferrita bainítica granular (GF) é formada em 

temperaturas intermediárias, um pouco abaixo da temperatura de formação da 

ferrita acicular. 

Perlita 

A perlita é resultado de uma transformação eutetóide que ocorre por 

crescimento cooperativo das duas fases, resultando em um arranjo alternado 

de cementita e ferrita com morfologia lamelar. Em determinadas taxas de 

resfriamento esta transformação pode ocorrer de maneira não cooperativa, de 

modo que os primeiros núcleos de ferrita proeutetóide rejeitam carbono para a 

fase austenítica na interface α/γ. A concentração de carbono na austenita 

excede o limite de solubilidade precipitando cementita e o crescimento da 

ferrita recomeça em direções aleatória em função do empobrecimento da 

concentração de carbono (FURUHARA et al., 2007). 

Martensita 

Segundo Bhadeshia e Honeycombe (2006), a reação martensítica ocorre 

de maneira atérmica, isto é, a fração transformada depende do super-

resfriamento abaixo da temperatura Ms, obtido pelo resfriamento a partir do 

campo austenítico em uma taxa suficientemente alta para evitar outras 

transformações no estado sólido como ferrita e perlita. Para que a 

transformação continue, a temperatura deve continuar a cair até que Mf seja 

atingida, onde considera-se o fim da reação. A origem para a elevada 

resistência mecânica da martensita é complexa, havendo a contribuição de 

diversos fatores: 
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• Supersaturação de carbono em solução sólida, tornando a 

estrutura tetragonal, fortemente tensionada elasticamente e 

distorcida;  

• Presença de elevada densidade de discordâncias ou de maclas 

finas na estrutura interna das ripas e plaquetas de martensita; 

• Endurecimento por refino de grão;  

• Segregação de átomos de carbono para discordâncias, formando 

atmosferas de Cottrel e 

• Precipitação de carbonetos finos e coerentes. 

De acordo com Krauss (1990), a temperatura Ms em aços de baixo 

carbono e baixa liga fica acima da temperatura ambiente, tornando a supressão 

total da difusão de carbono durante a têmpera praticamente impossível. Com 

isso, a temperatura é suficientemente alta para que haja precipitação de 

cementita na martensita durante a têmpera até a temperatura ambiente, 

processo conhecido como auto revenimento. Segundo Jun et al. (2006), a 

martensita auto-revenida pode ser distinguida de outras microestruturas pela 

precipitação de múltiplos hábitos variantes de cementita no interior de cada 

ripa. 

Bainita  

Mehl (1939) diferenciou duas formas de bainita em aços de composição 

eutetóide durante a transformação isotérmica e as classificou como bainita 

superior e inferior. Neste trabalho, a bainita superior foi relatada como sendo 

formada em temperaturas de 585 a 427 °C e a bainita  inferior entre 400 e 

200°C. Honeycombe e Bhadeshia (1995) descreveram qu e ambas as bainitas, 

superior e inferior, consistiam de agregados de plaquetas ou ripas de ferrita 

separadas por regiões de fases residuais. No entanto, a bainita superior 

consiste de ripas finas de ferrita que crescem de forma agrupada formando um 

feixe (sheaves). Cada ripa individual, também chamada de sub-unidade, é 

separada por regiões de fases residuais constituída de austenita retida ou 

martensita ou cementita. Dentro de cada feixe, todas as sub-unidades (ripas 

individuais) tendem a estar na mesma orientação cristalográfica. O aglomerado 

de ripas que forma o feixe é chamado de pacote (packet) de bainita, devido à 
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similaridade com a martensita, que já havia sido descrita dessa maneira 

(BHADESHIA; CHRISTIAN, 1990). 

Uma classificação da morfologia bainítica foi dada por Bramfitt e Speer 

(1990). O esquema da classificação morfológica proposto pelos autores é 

mostrado na Figura 7. Neste sistema de classificação, os três principais tipos 

de bainita são baseados na morfologia acicular da ferrita. Os tipos de bainita 

são diferenciados pela sua forma e associação dos precipitados e/ou fases 

com a ferrita. 

 

 

Figura 7.  Sistema de classificação morfológica da bainita proposto Bramfitt e Speer 
(1990). 

 

Nas morfologias B2 e B3, o sistema Bramfitt-Speer considerou que a 

martensita pode se transformar a partir da austenita retida entre os cristais de 

ferrita. É frequentemente observada em aços de baixo carbono e aços de 

médio carbono com elevado teor de silício, resultando da parcial transformação 

martensítica a partir da austenita situada entre as ripas de ferrita cujo 
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constituinte formado é comumente referido como constituinte MA (martensita-

austenita) (KRAUSS; THOMPSON,1995). 

Constituinte MA 

O constituinte MA é uma microestrutura formada por uma mistura de 

martensita e austenita (BISS, 1971). A formação do constituinte MA é 

controlada pela difusão do carbono e pela nucleação e taxa de crescimento da 

cementita. O aumento da taxa de resfriamento provoca a substituição dos 

agregados de ferrita e cementita pelo constituinte MA. Esta mudança de 

microestrutura é causada por não haver tempo o suficiente para que o carbono 

difunda em longas distâncias na austenita e por haver pouca energia de 

ativação térmica para a difusão do carbono, devido à menor temperatura Bs. 

Os estudos de Biss (1971), mostraram que altas taxas de resfriamento 

provocam um elevado gradiente de carbono na austenita adjacente à interface 

austenita-ferrita, de modo que a precipitação de cementita pode ocorrer. Em 

contrapartida, a taxas mais lentas a concentração de carbono na interface é 

baixa, o que torna a precipitação de cementita pouco provável. Na Figura 8 

está representado um gráfico mostrando a concentração de carbono em função 

da distancia da interface ferrita-austenita para taxas de resfriamento baixas e 

altas, respectivamente. 

 

Figura 8. Gráfico da concentração de carbono em função da distância da interface 

ferrita-austenita para uma taxa de resfriamento lenta (a) e rápida (b), adaptado de Biss 

(1971).  
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Segundo Wang e Yang (1992), a quantidade presente de constituinte 

MA é afetada pela temperatura de acabamento da laminação, composição 

química do aço e taxa de resfriamento. O autor verificou que quantidades 

crescentes de carbono, molibdênio e manganês aumentam a quantidade de 

MA. O aumento da temperatura de acabamento de laminação promove o 

mesmo efeito, pois haverá menor deformação da austenita e 

consequentemente menor energia livre para que ela se estabilize como MA.  

Ogata (2009) verificou que o aumento na taxa de resfriamento aumenta 

a porcentagem de constituinte MA, pois ao se aumentar a taxa de resfriamento, 

ocorre a diminuição da difusão do carbono, originando microestruturas 

aciculares e o carbono rejeitado da transformação se difunde para a austenita 

que acaba retida na temperatura ambiente. 

Já nos estudos de Wang e Yang (1992) para um aço microligado com 

Nb, Ti, e B, observou-se justamente o contrário, ou seja, a quantidade de 

constituinte MA aumenta com a diminuição da taxa de resfriamento.  Para 

justificar este resultado, o autor plotou as curvas onde a austenita e a ferrita, 

com a mesma concentração de carbono, apresentam a mesma energia livre 

em função da temperatura (curvas To e To’), conforme Figura 9. Nesta figura 

também está representada a curva da concentração de carbono da bainita em 

função da temperatura, a qual deixa de se transformar conforme esta curva se 

aproxima da curva To. Assim, conforme aumenta a taxa de resfriamento, a 

temperatura de transformação da bainita diminui e a quantidade de bainita 

aumenta. Portanto uma menor quantidade de austenita fica retida para se 

transformar no constituinte MA. 
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Figura 9. Curvas To e To’ indicando que a reação bainítica cessa quando a 

concentração de carbono da austenita retida se aproxima da curva To 

(WANG; YANG, 1992). 

 

2.8 Equação de Andrews 

 

 Dentre as temperaturas críticas possíveis de serem levantadas durante 

as transformações de fase do aço, a mais importante para o caso de aços 

temperados é a temperatura Ms, ou seja, a temperatura na qual se inicia a 

transformação martensítica. Para poder determinar esta temperatura, diversos 

autores propuseram equações empíricas baseadas na composição química do 

aço, conforme apresentado na Tabela 1. 

 Dentre as equações apresentadas, escolheu-se a de Andrews 1 com 

base nos resultados encontrados por Kung e Rayment (1982), que 

compararam o Ms resultante de diversas equações com o Ms obtido por dados 

experimentais coletados ao longo de 15 anos. Eles concluíram que a equação 

de Andrews 1 é mais completa, por ter sido elaborada com base na avaliação 

de 184 composições de aços diferentes. 

T
em

pe
ra

tu
ra

 

Concentração de C (%) 
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Tabela 1 . Equações para determinação da temperatura Ms 

 

Autores  Ano  Equação  

Payson e 
Sabage 

1944 Ms (°F) = 930 – 570(C) – 60(Mn) – 50(Cr) – 30(Ni) –  20(Mo) – 20(W) – 20(Si) 

   

Carapela 1944 Ms (°F) = 925(1 – 0,62C)(1 – 0,092Mn)(10,033Si)(-0, 045Ni)(1 – 0,07Cr)(1 – 0,029Mo)(1 - 0,018W)(1 + 0,12Co) 

   

Rowland e 
Lyle 

1946 Ms (°F) = 930 – 600(C) – 60(Mn) – 50(Cr) – 30(Ni) –  20(Mo) – 20(W) – 20(Si) 

   
Grange e 
Stewart 

1946 Ms (°F) = 1000 – 650(C) – 70(Mn) – 70(Cr) – 35(Ni) – 50(Mo) 

   

Nehrenberg 1946 Ms (°F) = 930 – 540(C) – 60(Mn) – 40(Cr) – 30(Ni) –  20(Mo) – 20(Si) 
   

Steven e 
Hayness 1956 Ms (°F) = 561 – 474(C) – 33(Mn) – 17(Cr) – 17(Ni) –  21(Mo) 

   

Andrews 1 1965 Ms (°C) = 539 – 423(C) – 30,4(Mn) – 12,1(Cr) – 30(N i) – 20(Mo) – 20(W) – 20(Si) 
   

Andrews 2 1965 Ms (°C) = 512 – 453(C) – 16,9(Mn) + 151(Cr) – 9,5(M o) + 217(C)2 – 71,5(C)(Mn) – 67,6(C)(Cr) 
   

Fonte: Krauss (1978) 
 



35 

 

3 MATERAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Material analisado 

 

Foi utilizada uma amostra de chapa grossa de aço carbono microligado 

com dimensões 400 x 400 mm e espessura 8 mm. A amostra analisada foi 

retirada de uma posição localizada a cerca de a ¼ da largura da chapa original, 

como mostra a Figura 10. Esta chapa foi produzida em aciaria com conversor 

do tipo LD, laminada em laminador de cadeira única reversível e temperada em 

forno de tratamento térmico com tubos radiantes acoplado a uma máquina de 

têmpera com sistema de resfriamento tipo “roller quenching”. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Esboço da localização de retirada da amostra. 

 

Na Tabela 2 é apresentada a composição química deste aço, obtida 

pelas técnicas de espectrometria de plasma e pelo método de combustão.  

Tabela 2.  Composição química do aço  

Elemento  Valores encontrados  
Alumínio 0,04% 

Boro 20 ppm 
Carbono 0,15% 

Manganês 1,24% 
Nióbio 0,03% 

Nitrogênio 50 ppm 
Silício 0,17% 
Titânio 0,03% 

 

 

¼ DA LARGURA 

DIREÇÃO DE  

LAMINAÇÃO 
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3.2 Corpos de prova do material analisado 

 

Da amostra de 400 x 400 mm da chapa grossa, foi cortada uma tira no 

sentido transversal ao sentido de laminação. Deste modo a extração do corpo 

de prova foi feito com seu eixo longitudinal alinhado ao sentido de laminação 

da chapa. Este processo pode ser visto na Figura 11.  

Foram usinados 30 corpos de prova cilíndricos, com 10 mm de 

comprimento e 4 mm de diâmetro do aço carbono microligado temperado,  

conforme mostrado na Figura 12. Depois de usinados, as superfícies dos 

corpos de prova sofreram um ligeiro desbaste para facilitar a soldagem do 

termopar e evitar que a camada de óxido pudesse interferir no resfriamento do 

material. 

 

 
Figura 11.  Tira cortada da amostra de chapa grossa mostrando o local de extração 

dos corpos de prova. 

 

 

Figura 12.  Corpos de prova usinados para utilização no dilatômetro. 
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A amostra estava temperada como condição inicial, conforme a 

microestrutura apresentada na Figura 13, atacada com Nital 2% e visualizada 

com aumento de 100x. 

 

 

Figura 13.  Microestrutura inicial da amostra de aço analisado, composta 

principalmente microestruturas aciculares. A figura apresenta um aumento de 100x e 

ataque com nital 2%. 

 

3.3 Métodos 

 

3.3.1 Análise por dilatometria 

 

Para a determinação das temperaturas críticas de transformações de 

fase e levantamento da curva TRC do material, foi usado um dilatômetro de 

têmpera Bähr type 805 A/D, como mostrado na Figura 14. Para isto foram 

preparadas amostras cilíndricas de 4 mm de diâmetro e 10 mm de 

comprimento. Estas amostras foram soldadas a termopares tipo L para 

medição da temperatura em tempo real. O conjunto amostra/termopar foi então 
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acoplado ao dilatômetro. A câmara contendo a amostra foi então submetida a 

vácuo de 7 x 10-3 mbar para evitar a oxidação da mesma.  As amostras foram 

submetidas pelo seguinte ciclo térmico: aquecimento a taxa de 200C/s até a 

temperatura de 900 oC por meio de indução, permanência por 3 minutos e 

resfriamento nas taxas de 5, 15, 25, 35, 45, 50, e 100 oC/s.  Os ciclos foram 

feitos uma segunda vez para verificar a reprodutibilidade. 

 

 

Figura 14. Dilatômetro Bähr type 805 A/D. 

 

 Em seguida os dados foram coletados e exportados para uma planilha 

Excel para tratamento e levantamento das curvas dilatométricas de variação de 

comprimento da amostra em função da temperatura. A partir destas curvas 

foram determinadas as temperaturas de início e fim de transformações de fase. 

As temperaturas de transformação austenítica (Ac1 e Ac3) foram determinadas 

na etapa de aquecimento do ciclo térmico. As temperaturas de início e final das 

demais transformações de fase foram obtidas nas etapas de resfriamento de 

cada taxa. 

 Os pontos de início e fim das transformações de fase foram retirados 

dos gráficos aplicando-se tangentes às porções lineares das curvas e tomando 
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as temperaturas nas quais estas tangentes começam a se desviar da 

linearidade. Também utilizou-se o método do gráfico da derivada da variação 

do comprimento do corpo de prova em função da temperatura. A curva 

resultante foi sobreposta ao gráfico da variação do comprimento do corpo de 

prova em função da temperatura, conforme pode ser observado no exemplo da 

Figura 15. Neste exemplo estão representadas as temperaturas Ar1 e Ar3 

obtidas pelo método das tangentes (linhas tracejadas pretas) e Ar1’ e Ar3’ 

obtidas pelo método da derivada (linhas tracejadas vermelhas). 

 Após a verificação das temperaturas de início e final de transformação 

de fases pelos dois métodos, ficou comprovado que o método das tangentes 

fornece resultados mais confiáveis, visto que em muitos casos a curva derivada 

apresenta grandes oscilações, o que dificulta a leitura correta das 

temperaturas.  

 

 

Figura 15. Exemplo mostrando os métodos para determinação das temperaturas 

críticas de transformação com a sobreposição das curvas. As linhas pretas 

correspondem ao método das tangentes e as linhas vermelhas ao método da 

derivada.  

Método Derivada 

Método Tangente 
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 Para ajudar na interpretação e diferenciação dos microconstituintes 

aciculares, 3 corpos de prova adicionais foram tratados nos seguintes ciclos 

térmicos: 

a) Austenitização a 900 oC, permanência por 30 minutos, resfriamento em 

água. 

b) Austenitização a 900 oC, permanência por 30 minutos, resfriamento na 

taxa de 200 oC/s até 650 oC, permanência por 10 segundos e 

resfriamento a 200 oC/s até a temperatura ambiente. 

c) Austenitização a 900 oC, permanência por 30 minutos, resfriamento na 

taxa de 200 oC/s até 450 oC, permanência por 5 segundos e resfriamento 

a 200 oC/s até a temperatura ambiente. 

Desta forma espera-se diferenciar os microconstituintes martensita, 

bainita e ferrita de Widmansttaten. 

 

3.3.2 Embutimento das amostras 

 

Foi necessário trabalhar com as amostras embutidas, visto que suas 

dimensões eram muito pequenas (4 x 10 mm). Esta condição facilita a 

manipulação da amostra e sua observação no microscópio, pois consegue-se 

uma maior paralelismo entre a superfície polida a ser analisada e o plano focal 

da lente objetiva, resultando em foco em toda a superfície. O embutimento foi 

realizado a quente em baquelite, utilizando uma máquina EM30D – Teclago, 

conforme Figura 16.  

 

Figura 16.  Amostra embutida para análise por microscopia ótica. 
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3.3.3 Lixamento 

 

As amostras inicialmente foram desbastadas em lixa 100 para remoção 

de 2 mm de material para observação da região central do corpo de prova. As 

amostras foram então lixadas em granulometrias progressivamente mais finas, 

de 220, 420, 600, e 1200 mesh em lixadeiras rotativas. Esta sequência, mais a 

inversão da posição da amostra na lixa faz com que os riscos deixados pela 

lixa anterior sejam removidos. 

O processo de lixamento é feito com utilização de água para que haja 

maior rendimento possível e para que as partículas abrasivas que se soltam do 

papel e partículas do material lixado sejam lavados pela água impedindo 

impregnações. 

Cada vez que muda-se para uma granulometria menor, deve-se dar um 

giro de 90 graus na amostra em relação aos riscos deixados pela lixa anterior. 

Deve-se também lavar a amostra com água para evitar que haja contaminação 

com grãos maiores do que os utilizados pelo processo de lixamento posterior. 

Antes de iniciar o polimento, é importante lavar a amostra com detergente 

neutro e álcool, secando posteriormente.  

 

3.3.4 Polimento 

 

O polimento foi realizado em 3 etapas, utilizando pasta à base de 

diamante com tamanho de partícula de 6, 3 e 1 mícron. Entre cada etapa a 

amostra era lavada com água e detergente neutro para evitar contaminação 

dos panos de polimento. O equipamento utilizado foi uma politriz rotativa com 

diferentes panos de polimento reservados para aço carbono.  
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3.3.5 Ataque 

 

Primeiramente limpou-se a amostra com água e detergente neutro. Em 

seguida atacou-se quimicamente a amostra utilizando uma solução de Nital 2% 

(álcool etílico com 2% de ácido nítrico) por cerca de 10 segundos. Para evitar a 

queima da amostra, a mesma foi lavada com água, detergente e álcool após o 

tempo mencionado. 

 

3.3.6 Microscopia Ótica 

 

Para a verificação da microestrutura resultante das diferentes taxas de 

resfriamento durante a dilatometria, as amostras foram observadas com 

microscópio ótico Olympus BX60M e fotografadas por meio de analisador de 

imagens, conforme equipamento mostrado na Figura 17. O aumento utilizado 

foi de 500x, visto que a microestrutura estava bastante fina. 

 

 

Figura 17.  Microscópio ótico Olympus BX60M  
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3.3.7 Dureza Vickers 

 

Após a análise por microscopia ótica, as amostras foram submetidas à 

medição de dureza Vickers em durômetro Zwick & Co, utilizando carga de 

500gf. O equipamento pode ser observado na Figura 18. Em cada amostra 

foram realizadas 3 medições e tirada uma média. Estas médias foram 

utilizadas para verificação do perfil de dureza em função da taxa de 

resfriamento. 

 

 

Figura 18.  Durômetro vickers Zwick & Co. 
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3.3.8 Microscopia Eletrônica de Varredura 

  

As amostras também foram analisadas em microscópio eletrônico de 

varredura para complementação dos demais métodos e determinação mais 

precisas das características de cada fase e/ou microconstituinte. O 

equipamento utilizado foi um microscópio eletrônico de varredura Inspect-F50, 

conforme mostrado na Figura 19. 

 

 

Figura 19.  Microscópio eletrônico de varredura – Inspect-F50 
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3.3.9 Difração de Raios-X 

 

 Para a determinação da quantidade de austenita retida das amostras, foi 

utilizada a técnica de difração de raios-x, de maneira a diferenciar a estrutura 

CFC do ferro-γ da estrutura CCC do ferro-α.  Para isto as amostras foram 

polidas novamente e retiradas do embutimento para que não houvesse risco de 

interferência do baquelite. O equipamento utilizado foi um difratômetro Multiflex 

da marca Rigaku, conforme Figura 20. A verificação dos difratogramas foi feita 

com base na norma ASTM E975 - 13. 

 

 
Figura 20.  Difratômetro Rigaku Multiflex 
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4 RESULTADOS  

 

 Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para a 

caracterização do aço em função do seu comportamento frente a têmperas de 

diferentes severidades.  

No presente trabalho não foi feita uma comparação entre o comportamento de 

diferentes regiões da chapa frente ao resfriamento. Desta forma não foi 

possível avaliar qual o efeito da segregação central nas temperaturas críticas e 

transformações de fase.  

Nos corpos de prova estudados verificou-se via MO que a segregação 

central era de baixa intensidade, uma vez que as amostras foram retiradas de 

uma região a cerca de 500 mm de distância do centro da chapa, 

correspondendo a um quarto da sua largura.  

No trabalho de Ogata (2009), foi verificado que em amostras retiradas da 

região de maior segregação central, a temperatura Ar3 foi deslocada para cima 

em relação a amostras retiradas de outras regiões da chapa. Isso se deve à 

maior presença de precipitados finos que servem de sítios para a nucleação da 

ferrita. 

 

4.1 Ciclos Térmicos 

 

 A partir dos ciclos térmicos mencionados no capítulo de Materiais e 

Métodos, retirou-se todos os dados de temperatura, tempo e variação de 

comprimento da amostra para construir diversos gráficos dilatométricos, 

conforme mostrado no exemplo da Figura 21. 
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Figura 21. Exemplo de curva obtida a partir do ciclo térmico com taxa de resfriamento 

de 5oC/s. 

 

4.2 Medidas de Dureza 

 

 A Tabela 3 mostra os valores de dureza encontrados nas amostras em 

função da taxa de resfriamento. Na Figura 22 estão apresentados estes valores 

na forma gráfica. Nota-se que os valores encontrados estão coerentes com o 

esperado para cada velocidade de resfriamento, ou seja, são progressivamente 

maiores conforme aumenta a velocidade.  

 No processo industrial dureza mínima exigida por esta especificação é 

de 360 HV. 
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Tabela 3.  Valores de dureza Vickers 

Vel resfriamento 
(°C/s) 

Dureza média 
(HV500) 

Dureza  
(HV 500g) 

5 175 
177 
173 
176 

15 217 
218 
219 
214 

25 225 
221 
221 
232 

35 291 
307 
287 
278 

45 331 
330 
334 
330 

50 363 
361 
374 
354 

70 419 
416 
420 
420 

100 443 
438 
448 
442 
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Figura 22.  Valores de microdureza Vickers HV0,5 em função da velocidade de 
resfriamento. 

 

4.3 Resultados da dilatometria de têmpera 

 

A seguir estão apresentados os gráficos plotados a partir dos dados 

retirados dos ensaios dilatométricos. A partir destes gráficos foi possível retirar 

as temperaturas críticas de início e final de transformação de fases, mostradas 

pelas linhas tracejadas. 

Primeiramente foram determinadas as temperaturas de início de 

transformação austenítica (Ac1) e de final de transformação austenítica (Ac3) 

através das curvas obtidas durante o aquecimento das amostras. Na Figura 23, 

está o gráfico de aquecimento. 
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Figura 23.  Gráfico mostrando o aquecimento das amostras e as temperaturas 

Ac1 e Ac3. 

 

As temperaturas Ac1 e Ac3 (respectivamente as temperaturas de início e 

final de transformação da ferrita para austenita durante o aquecimento) são 

apontadas na Figura 23 pelas linhas tracejadas nos valores de 729 e 852 oC, 

respectivamente. A média obtida para estas temperaturas críticas foi de 722°C 

para Ac1 e de 844°C para Ac3, computando todos os e nsaios realizados. 

Na Figura 24 está o gráfico para a taxa de resfriamento de 5 oC/s. Neste 

gráfico notam-se a apenas transformações em elevadas temperaturas que são 

regidas pela difusão de carbono, havendo somente a presença de ferrita e 

perlita.  

 

Ac1 Ac3 
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Figura 24.  Gráfico para taxa de resfriamento de 5oC/s. 

 

Na Figura 25 foi feita uma ampliação na região entre 500 e 850oC para 

analisar com mais detalhes os pontos de início e fim das transformações de 

fases. Nesta ampliação foi possível diferenciar a transformação ferrítica da 

perlítica, que se situa em temperaturas próximas a 700°C. 

 

 
 

Figura 25:  Ampliação do gráfico da Figura 24 para a taxa de 5°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fases ferrítica e perlítica. 
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 Da Figura 25 foram retiradas as temperaturas de início (Ar3) e fim (Ar1) 

de transformação ferrítica, 745 e 706oC respectivamente. E a transformação 

perlítica foi de 696 oC de início (Ps) e 593 oC de final de transformação (Pf). 

Na Figura 26 está representado o gráfico para a taxa de 15 oC/s de 

resfriamento. O comportamento observado é similar ao da taxa de 5 oC/s, onde 

o produto das transformações de fases resultou apenas em ferrita e perlita. 

 
Figura 26.  Gráfico para taxa de resfriamento de 15oC/s. 

 

Na figura 27 foi feita uma ampliação na região entre 450 e 850 oC para 

analisar com mais detalhes o momento da transformação de fases. Nesta 

ampliação foi possível diferenciar a transformação ferrítica da perlítica e obter 

as temperaturas de início (Ar3) e fim (Ar1) de transformação ferrítica, 719 e 674 
oC, respectivamente. A transformação perlítica foi de 644 oC (Ps) a 575 oC (Pf). 



53 

 

 
 

Figura 27.  Ampliação do gráfico da Figura 26 para a taxa de 15°/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fases ferrítica e perlítica. 

 

Para a taxa de 25 oC/s, verifica-se que ocorre apenas formação de ferrita 

e perlita, sendo que nesta curva não é possível fazer a distinção entre as 

temperaturas críticas de transformação de ambas, conforme visto na Figura 28. 

Estudos feitos por Andrés et al. (2002) mostraram que em muitos casos não é 

possível distinguir a transformação da austenita para perlita. Isto ocorre não por 

falta de resolução do dilatômetro, mas pelo mascaramento da reação individual 

pelo crescimento contínuo de outra fase. Nestes casos, as temperaturas de 

transformação da perlita podem ser detectadas interrompendo-se o 

resfriamento do experimento e fazendo a análise metalográfica do corpo de 

prova utilizado no ensaio. (CABALLERO; CAPDEVILA; ANDRÉS, 2002).  

As temperaturas de transformação encontradas foram de 689 e 510 oC, 

conforme visto na ampliação mostrada na Figura 29.  
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Figura 28. Gráfico para taxa de resfriamento de 25oC/s. 

 

 

Figura 29.  Ampliação do gráfico da Figura 28 para a taxa de 25°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fase ferrítica. 

 

Na Figura 30 está plotado o gráfico dilatométrico para uma taxa de 

resfriamento de 35 oC/s. O comportamento da curva dilatométrica para esta 

taxa de resfriamento é bastante similar ao da taxa de 25°C/s, sendo que as 
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temperaturas críticas também se aproximaram, conforme visto na ampliação 

feita para o gráfico na Figura 31. No segundo trecho da curva da Figura 30, 

notam-se pequenas inflexões que podem ser referentes à transformação 

bainítica. Não foi possível fazer a leitura das temperaturas críticas deste 

segundo trecho por nenhum dos dois métodos apresentados na seção de 

materiais e métodos.  

 

 

Figura 30. Gráfico para taxa de resfriamento de 35oC/s. 

 

A ampliação mostrada na Figura 31 foi feita entre as temperaturas de 

300 e 800 °C/s, onde foi possível verificar com maior precisão a região onde 

ocorreram as transformações de fase. Neste gráfico são apresentadas as 

temperaturas de transformação da ferrita (692 e 512 °C). 
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Figura 31.  Ampliação do gráfico da Figura 30 para a taxa de 35°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fase ferrítica. 

 

Na Figura 32 está o gráfico para a taxa de 45 oC/s de resfriamento. 

Nesta taxa de resfriamento observam-se transformações da ferrita e 

martensita. A partir desta taxa de resfriamento, as curvas dilatométricas 

registram transformações de baixa temperatura, surgindo nestes intervalos 

inflexões mais nítidas. 
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Figura 32.  Gráfico para taxa de resfriamento de 45oC/s. 

 

Na Figura 33 foi feita uma ampliação na região entre 200 e 800oC para 

analisar com mais detalhes o momento das transformações de fases. Nesta 

observação foi possível verificar a transformação da ferrita e da martensita, 

sendo que a primeira ocorreu entre 680 e 500 oC (Ar3 e Ar1) e a última entre 

432 e 340 oC (Ms e Mf). 
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Figura 33.  Ampliação do gráfico da Figura 32 para a taxa de 45°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fases ferrítica e martensítica. 

 

Para a o resfriamento de 50 °C/s foi obtido o gráfico mostrado na 

Figura 34. 

 

Figura 34.  Gráfico para taxa de resfriamento de 50oC/s. 
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Para obter os valores das temperaturas críticas, o gráfico foi ampliado na 

faixa de temperaturas entre 200 e 800 °C, conforme Figura 35. As temperaturas 

obtidas foram de 664 °C para início de transformação ferrítica e 432 °C e 313 

°C para o início e final de transformação martensítica, respectivamente. 

 

Figura 35.  Ampliação do gráfico da Figura 34 para a taxa de 50°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação de fases ferrítica e martensítica. 

 

A taxa de resfriamento a 100 oC/s está representada no gráfico da Figura 

36. Observa-se que nesta taxa de resfriamento não há a possibilidade de haver 

formação de produtos dependentes de difusão, ou seja, não há indicação de 

transformação da austenita em ferrita ou perlita. A curva apresentada 

caracteriza uma transformação martensítica completa. 

Ar3 Ms Mf 
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 Figura 36.  Gráfico para taxa de resfriamento de 100oC/s. 

 

Na Figura 37 foi feita uma ampliação na região entre 100 e 600 oC para 

analisar com mais detalhes o momento das transformações de fases. Nesta 

observação foi possível verificar a transformação martensita, sendo que o início 

da transformação se deu a 446 oC (Ms) e o final a 231 oC (Mf). 

 
Figura 37.  Ampliação do gráfico da Figura 36 para a taxa de 100°C/s mostrando as 

temperaturas críticas de transformação da fase martensítica. 
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 O resultado final das temperaturas críticas obtidas está apresentado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 . Resumo das temperaturas críticas para cada taxa de resfriamento. 

Taxa 
(ºC/s) 

Ac1  
(ºC) 

Ac3  
(ºC) 

Ar3  
(ºC) 

Ar1  
(ºC) 

Ps 
(ºC) 

Pf 
(ºC) 

Bs 
(ºC) 

Bf 
(ºC) 

Ms 
(ºC) 

Mf 
(ºC) 

5 742 853 745 705 696 593 - - - - 

15 702 826 719 674 644 575   - - 

25 723 840 689 510 - -   - - 

35 729 852 692 512 - - - - - - 

45 712 847 680 500 - - - - 432 340 

50 721 850 664 - - - - - 432 313 

100 718 845 - - - - - - 446 231 

 

 

4.4 Microestrutura 

 

 Nesta seção são apresentadas as microestruturas obtidas por meio de 

microscopia ótica e eletrônica de varredura para os tratamentos em 

resfriamento contínuo, que são fundamentais para confirmar os resultados 

previstos nas curvas dilatométricas. Para auxiliar na identificação dos 

microconstituintes, também são mostradas imagens de microconstituintes 

obtidos por meio de experimentos com resfriamento tratamento isotérmico em 

forno de tratamento térmico e no dilatômetro.  

 

4.4.1 Tratamentos Isotérmicos 

 

 Foram tratados 3 corpos de prova com o intuito de obter os seguintes  

microconstituintes: martensita pelo resfriamento em água; ferrita de 

Widmanstätten pelo tratamento isotérmico a 650°C no dilatômetro e bainita pelo 

tratamento isotérmico a 450°C no dilatômetro. 
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• Resfriamento em água 

 

A amostra resfriada em água resultou em uma microestrutura composta 

por martensita, conforme mostrado na figura 38. 

 

 
Figura 38.  Microestrutura composta por martensita. Observação via MEV da amostra 

resfriada em água com aumento de 10000x.  

Observam-se feixes de ripas de martensita contendo pequenos carbonetos 

precipitados em seu interior, indicando ocorrência de auto-revenido durante a 

têmpera. 

 

• Tratamento Isotérmico a 650 °C 

 

A amostra tratada a 650°C exibiu a microestrutura mostrada na figura 39, 

a qual apresenta alguns pontos onde se observa a formação da ferrita de 

Widmanstätten. 
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Figura 39.  Microestrutura exibindo início da formação de ferrita de Widmanstätten 

(indicada pelas setas vermelhas). Observação via MEV da amostra resfriada até 

650°C com aumento de 10000x.  

Os grãos mais claros são regiões de martensita, resultante da têmpera do 

aço quando da interrupção do tratamento de recozimento isotérmico a 650º, 

enquanto as regiões escuras correspondem à formação de grãos e agulhas de 

ferrita de Widmanstätten. 

 

• Tratamento Isotérmico a 450 °C 

 

A amostra tratada a 450°C exibiu a microestrutura mostrada na figura 40, 

a qual apresenta alguns pontos onde se observa a coexistência de bainita com 

martensita autorevenida, resultante da interrupção do tratamento isotérmico e 

têmpera em água. 

 



64 

 

 

Figura 40.  Microestrutura exibindo início da formação de bainita (indicada pelas setas 

vermelhas). Observação via MEV da amostra resfriada até 450°C com aumento de 

10000x. 

 

4.4.2 Microestruturas obtidas em resfriamento contí nuo  

 

• Microestrutura resfriada a 5 oC/s 

 

 Tanto as microestruturas observadas pelo microscópio ótico quanto pelo 

eletrônico de varredura confirmaram que o resfriamento à taxa de 5 oC/s 

resultam em ferrita poligonal e perlita. Estes microconstituintes podem ser 

observados nas Figuras 41 e 42. Na Figura 41, a ferrita apresenta a coloração 

mais clara e a perlita a coloração mais escura. Já na Figura 42, a ferrita 

poligonal e a perlita são mostradas via MEV. Nesta imagem a perlita está 

presente na forma degenerada. 
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Figura 41.  Microestrutura observada em microscópio ótico da amostra resfriada a 

5°C/s com aumento de 500x. Observa-se presença de ferrita poliginal e perlita (ataque 

com Nital 2%). 

 

 

Figura 42.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 25000x da amostra resfriada a 5°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poliginal e perlita degenerada. 
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• Microestrutura resfriada a 15 oC/s 

 

 Assim como na amostra resfriada a 5 oC/s, a amostra temperada à taxa 

de 15 oC/s também apresentou apenas fases formadas a partir da difusão. As 

microestruturas mostradas nas Figuras 43 a e 44 confirmam esta observação. 

Na Figura 43, a ferrita apresenta a coloração mais clara e a perlita a coloração 

mais escura. Já na Figura 44, é possível observar os detalhes da 

microestrutura obtida no microscópio eletrônico de varredura, onde a perlita 

encontra-se degenerada. 

 Quando a amostra é observada por meio de MEV, em algumas poucas 

regiões foi possível verificar o início de transformação da austenita para fases 

de natureza acicular, conforme identificado na Figura 45. 

 

 

Figura 43.  Microestrutura observada em microscópio ótico com aumento de 500x da 

amostra resfriada a 15°C/s. Observa-se presença de ferrita poligonal e perlita (ataque 

com Nital 2%). 
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Figura 44.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 15000x da amostra resfriada a 15°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poliginal e perlita degenerada.  

 

 

Figura 45.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 20000x da amostra resfriada a 15°C/s. Observa-se nesta região o 

surgimento inicial de estruturas aciculares (setas vermelhas).  
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• Microestrutura resfriada a 25 oC/s 

 

 A 25 °C/s foi possível detectar estruturas aciculares na forma de ferrita 

de Widmanstaätten. O gráfico obtido do ensaio de dilatometria acusou apenas 

a formação de ferrita, não havendo ainda surgimento das temperaturas críticas 

de transformação da bainita. As imagens obtidas nos microscópios ótico e 

eletrônico de varredura revelaram a presença de ferrita poligonal e perlita, 

confirme visto nas imagens da Figura 46 e Figura 47 e o início de 

transformação da austenita em ferrita de Widmanstätten na Figura 48. 

 

 

Figura 46.  Microestrutura observada em microscópio ótico com aumento de 500x da 

amostra resfriada a 25°C/s. Observa-se presença de ferrita e perlita (ataque com Nital 

2%). 
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Figura 47.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 15000x da amostra resfriada a 25°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poliginal e perlita degenerada.  

 

 A Figura 48 mostra que nesta taxa de resfriamento a presença de ferrita 

de Widmanstätten torna-se mais evidente. 

 

Figura 48.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 15000x da amostra resfriada a 25°C/s. Observa-se uma matriz de ferrita e 

presença de ferrita de Widmanstätten (setas vermelhas).  
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• Microestrutura resfriada a 35 oC/s 

 

 Nesta taxa de resfriamento, a microestrutura apresenta-se bastante 

refinada, sendo que na microscopia ótica, vista na Figura 49, não é possível 

distinguir todos os microconstituintes presentes. Apenas a partir da microscopia 

eletrônica de varredura foi possível verificar a presença de ferrita poligonal, 

ferrita de Widmanstätten e bainita, conforme Figuras 50 e 51.  

  

 

Figura 49.  Microestrutura observada em microscópio ótico com aumento de 500x da 

amostra resfriada a 35°C/s (ataque com Nital 2%).  
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Figura 50. Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 5000x da amostra resfriada a 35°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poligonal, e estruturas aciculares (setas vermelhas).  

 

 

Figura 51.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 10000x da amostra resfriada a 35°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poligonal, ferrita de Widmanstätten (setas vermelhas) e bainita (setas amarelas). 
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• Microestrutura resfriada a 45 oC/s 

 

Nesta taxa de resfriamento, a microestrutura apresenta-se bastante 

refinada, sendo que na microscopia ótica, vista na Figura 52, não é possível 

distinguir todos os microconstituintes presentes. Apenas a partir da microscopia 

eletrônica de varredura é possível verificar a presença de ferrita poligonal, 

ferrita de Widmanstätten, bainita e martensita, conforme Figuras 53 e 54. Na 

Figura 51 está o detalhe de uma ripa de bainita, identificada pela presença de 

um filme de cementita de coloração branca ao redor das bordas. 

 

 

Figura 52. Microestrutura observada em microscópio ótico com aumento de 500x da 

amostra resfriada a 45°C/s (ataque com Nital 2%). 
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Figura 53.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 

10000x da amostra resfriada a 45°C/s. Observa-se presença de ferrita poligonal, ferrita 

Widmanstätten (setas vermelhas), bainita (setas amarelas) e martensita (setas verdes). 

 

 

 

 

Figura 54.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com aumento de 

30000x da amostra resfriada a 45°C/s. Observa-se o detalhe de ripas de bainita. 
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• Microestrutura resfriada a 50 oC/s 

 

Nesta taxa de resfriamento, a microestrutura apresenta-se bastante 

refinada, sendo que na microscopia ótica, vista na Figura 55, não é possível 

distinguir todos os microconstituintes presentes. Apenas a partir da microscopia 

eletrônica de varredura é possível verificar a presença de ferrita poligonal, 

ferrita de Widmanstätten, bainita e martensita, conforme Figura 56. 

 

 
Figura 55.  Microestrutura observada em microscópio ótico com aumento de 500x da 

amostra resfriada a 50°C/s (ataque com Nital 2%). 
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Figura 56.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 10000x da amostra resfriada a 50°C/s. Observa-se presença de ferrita 

poligonal, ferrita de Widmanstätten (setas vermelhas), bainita (setas amarelas) e 

martensita (setas verdes). 

 

 Observa-se também no interior de grãos o alinhamento de feixes 

paralelos de cementita, conforme detalhe da Figura 57. 
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Figura 57.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 20000x da amostra resfriada a 50°C/s. Detalhe do alinhamento de feixes 

paralelos de cementita. 

 

• Microestrutura resfriada a 100 oC/s 

 

 Na taxa de 100 oC/s não há a possibilidade de ocorrerem 

transformações de fase governadas por difusão, sendo que os 

microconstituintes observados com características distintas daqueles formados 

por cisalhamento da rede, foram considerados como constituintes martensita – 

austenita (MA) ou austenita retida, como visto na Figura 58 obtida por 

microscopia eletrônica de varredura. O microconstituinte predominante foi a 

martensita, conforme detalhe mostrado na Figura 59. A presença de 

precipitação de cementita nas ripas de martensita indica que provavelmente 

houve o auto-revenimento da mesma, uma vez que a temperatura Ms 

encontrada foi elevada (acima dos 400°C). 
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Figura 58.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 5000x da amostra resfriada a 100°C/s mostrando martensita e regiões 

com austenita retida e constituinte MA. 

 

 

Figura 59.  Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 20000x da amostra resfriada a 100°C/s mostrando uma microestrutura 

martensítica. 
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4.5 Determinação de austenita retida 

 

 Para fazer a determinação de austenita retida, foram tomadas as 

amostras submetidas às maiores taxas de resfriamento, ou seja, 45, 50 e 

100°C/s e realizou-se ensaios de difração de raios-x. 

 Foram submetidas ao ensaio de difração de raios-x as amostras 

resfriadas nas taxas de 45, 50 e 100°C/s para verificar a presença de austenita 

retida. As indicações referentes à austenita retida são representadas pelos 

picos γ(111), γ(200) e γ(220), dos quais apenas os dois primeiros foram 

detectados no ensaio. Estes picos apresentaram intensidade muito baixa e 

estavam mesclados com o ruído de fundo. 

 Para fazer a verificação qualitativa da austenita retida presente, os 

difratogramas foram sobrepostos conforme Figura 60. 

 

 

Figura 60 . Sobreposição dos difratogramas das 3 amostras. 
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 A sobreposição dos difratogramas mostra que a maior quantidade de 

austenita retida está na amostra resfriada na taxa de 50°C/s.  

 

4.6 Curvas TRC 

 

 A partir dos resultados apresentados nos gráficos dilatométricos e nas 

microestruturas, foi possível estabelecer as curvas TRC do aço estudado. Na 

Figura 61 são apresentadas as curvas.  

 O levantamento destas curvas resultou em campos significativos para a 

ferrita e perlita devido ao baixo teor de carbono e outros ligantes. Somente 

taxas de resfriamento mais severas podem provocar o aparecimento de 

estruturas aciculares responsáveis por endurecer o aço. 

 As curvas tracejadas são projeções para o comportamento esperado da 

curva TRC, uma vez que não foi possível detectar a temperatura crítica 

procurada ou porque não foi feito o teste para uma taxa de resfriamento 

intermediária. Isto ocorreu para as temperaturas críticas da transformação 

bainítica, que não foram detectadas nas curvas dilatométricas. Portanto o 

campo bainítico foi levantado com base nas imagens obtidas pelo MEV. 
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Figura 61. Curva TRC do aço estudado apresentando os campos de ferrita, perlita, bainita e martensita.

5°C/s 15°C/s 25°C/s 35°C/s 45°C/s 50°C/s 100°C/s 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados da dilatometria 

 

 A partir dos ensaios de dilatometria foram coletadas inicialmente as 

temperaturas Ac1 e Ac3 durante a etapa de aquecimento da amostra. A média 

destas temperaturas estava de acordo com aquelas obtidas por outros autores 

que estudaram aços microligados, como Ogata (2009), Ramírez (2008) e 

outros, onde Ac3 variou de 789°C a 890°C e Ac1 variou de 652°C a 750°C. 

 As amostras resfriadas a 5°C/s e a 15°C/s resultaram em curvas 

dilatométricas que acusaram apenas as transformações de ferrita e perlita, 

sendo que a ferrita poligonal é a primeira a se formar, nucleando nos contornos 

de grão da austenita, crescendo e rejeitando carbono para a austenita. Em 

seguida a austenita enriquecida de carbono decompõe-se em perlita. Por outro 

lado, estas taxas de resfriamento já não permitem que a difusão de carbono 

seja suficientemente significativa para que as lamelas de cementita cresçam de 

maneira paralela e contínua, uma vez que a perlita resultante encontra-se 

degenerada, conforme Figuras 42 e 44. Na amostra resfriada a 15°C/s nota-se 

uma diminuição do tamanho de grão ferrítico quando comparada com a 

amostra resfriada a 5°C/s, uma vez que há maior tax a de nucleação resultante 

das menores temperaturas de transformação quando comparadas com taxas 

de resfriamento mais lentas. As estruturas aciculares que foram encontradas 

nas observações via MEV, não foram detectadas nas curvas dilatométricas, 

provavelmente por estarem presentes em pequena quantidade. 

A amostra resfriada a 25°C/s ainda revelou a presen ça de perlita apesar 

da curva dilatométrica não diferenciar esta transformação da ferrítica. Ao se 

observar a amostra através do MEV, pode-se verificar que a perlita resultante 

desta taxa de resfriamento forma uma estrutura composta por bastonetes de 

cementita que se apresentam na cor branca, conforme Figura 62. Também se 

observa a presença de ferrita acicular. 
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Figura 62. Microestrutura observada em microscópio eletrônico de varredura com 

aumento de 10000x da amostra resfriada a 25°C/s. Observa-se que a perlita é 

composta por bastonetes de cementita. A seta destaca a presença de ferrita acicular.  

 

Para a taxa de 35°C/s observa-se pela Figura 50 que  já não há a 

presença de perlita, indicando que a taxa crítica para a supressão do campo 

perlítico se encontra entre 25°C/s e 35°C/s. Manoha r e Chandra (1998) para 

um aço contendo Mo, Nb e Ti detectaram perlita apenas para taxas de 

resfriamento menores que 0,5°C/s. A partir desta ta xa de resfriamento ocorre a 

diminuição da difusão do carbono e aumento da cinética de transformação, 

resultando em microestruturas de geometria acicular. É importante notar que 

existe um incremento significativo de dureza a partir do resfriamento na taxa de 

35°C/s devido à mudança das características morfológicas dos 

microconstituintes presentes, como pôde ser evidenciado nas microestruturas 

obtidas no MEV.   
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As taxas de resfriamento de 45°C/s e 50°C/s são as mais próximas do 

processo industrial, sendo as amostras com as microestruturas mais 

complexas, já que foram identificados vários microconstituintes distintos (ferrita 

poligonal e de Widmanstätten, bainita e martensita).  Nas pesquisas 

conduzidas por Casarin (1996) para um aço 10B22 austenitizado a 1000°C, 

resfriamentos a partir de 40°C/s resultaram em micr oestruturas 

predominantemente martensíticas. 

Na taxa de resfriamento a 100°C/s a análise da amos tra foi feita apenas 

por meio de MEV, uma vez que a microestrutura estava muito refinada, 

impossibilitando a distinção dos microconstituintes quando observados por MO. 

Na imagem mostrada na Figura 58 observa-se apenas a presença de 

martensita com algumas regiões de austenita retida ou possivelmente MA, 

conforme comprovado via difração de raios-x. A temperatura Ms encontrada foi 

maior que aquelas determinadas para as taxas de 45°C/s e 50°C/s 

provavelmente porque a curva dilatométrica obtida não apresentou uma 

inflexão tão aguda quanto esperada para uma taxa de resfriamento tão 

elevada. Desta forma a leitura da temperatura Ms acabou sendo ligeiramente 

comprometida. 

 

5.2 Curva TRC  

 

O diagrama TRC obtido foi comparado com outros levantados por 

autores que estudaram aços microligados similares ao do presente trabalho. 

No estudo de Faria; Amério e Sousa (1985) para um aço de mesma 

aplicação, mas com composição química com maior quantidade de carbono, 

cromo e molibdênio, o diagrama TRC obtido pode ser observado na Figura 63. 

Este aço mostrou um comportamento próximo ao do presente estudo. Vale 

ressaltar que, assim como no aço do presente estudo, a dureza mínima de 

especificação obtida por Faria deu-se em taxa de resfriamento próxima aos 50 

°C/s. 
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Figura 63.  Diagrama TRC para um aço microligado de elevada resistência ao 
desgaste (FARIA; AMERIO E SOUSA, 1985). 

 

Casarin (1996) levantou a curva TRC para um aço 10B22 e também 

obteve resultados similares com os do presente trabalho, conforme observado 

na Figura 64.  

 

 
Figura 64.  Diagrama TRC para um aço 10B22 (CASARIN, 1996). 
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Também são apresentados os diagramas TRC obtidos por Manohar; 

Chandra e Killmore (1996) e por Zhao et al. (2003), nas Figuras 65 e 66, 

respectivamente. Ambos demonstram que as temperaturas críticas são 

reduzidas conforme aumenta a taxa de resfriamento.  

 

 
Figura 65.  Diagrama TRC para um aço contendo V, Nb e Ti (ZHAO et al., 2003).  

 

 
Figura 66. Diagrama TRC para um aço contendo Mo, Nb e Ti (MANOHAR; 

CHANDRA; KILLMORE, 1996).  
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Ainda segundo Manohar, Chandra e Killmore (1996), a temperatura Ar3 

diminui e aceleração do processo de transformação com o aumento da taxa de 

resfriamento; comportamento que foi observado para o aço do presente estudo 

e para os demais aços verificados na literatura. Os autores observaram que 

este fenômeno pode ocorrer por duas prováveis causas: a) Aumento da taxa de 

nucleação devido ao maior super-resfriamento (∆T = Ac3 – Ar3); b) menores 

temperaturas de transformação provocam nucleação intragranular além da 

intergranular. Outra teoria seria de que maiores taxas de resfriamento 

diminuem a quantidade de ferrita pró-eutetóide que pode se formar durante a 

transformação (devido à supressão da taxa de crescimento da ferrita) 

diminuindo a temperatura de transformação. Deva et al. (2013) fez a verificação 

da temperatura Ar3 em função da taxa de resfriamento e da temperatura de 

austenitização para um aço microligado ao boro e também chegou ao mesmo 

comportamento, conforme Figura 67. 

 

Figura 67. Gráfico mostrando a variação da temperatura Ar3 em função da taxa de 

resfriamento e da temperatura de austenitização (DEVA et al., 2013). 
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A principal diferença observada entre o comportamento da curva TRC 

levantada com aqueles obtidos na literatura, está na maior dificuldade em se 

obter estruturas de morfologia acicular, sobretudo bainita, que aparece na 

literatura em taxas de resfriamento menores, a partir de 10°C/s. Isto se deve ao 

fato de que a maioria dos aços microligados destinados a aplicações que 

exigem elevada resistência ao desgaste são compostos por uma proporção 

maior de carbono, além de receberem a contribuição de outros elementos 

químicos que aumentam a temperabilidade, como níquel, cromo e molibdênio. 

Além disso, outros autores utilizaram temperaturas de austenitização maiores: 

Manohar; Chandra e Killmore (1996) e Ogata (2009), utilizaram a temperatura 

de 1200°C, Zhao (2003) austenitizou suas amostras a 1100°C e Casarin (1996) 

a 1000°C, enquanto que o presente estudo foi feito a 900°C, uma vez que 

buscou-se uma aproximação maior com o processo industrial o qual a chapa 

original é submetida. Nesta temperatura de austenitização mais baixa, existe a 

possibilidade do boro presente no aço precipitar na forma de nitreto de boro ao 

invés de estar dissolvido na austenita, comprometendo sua efetividade na 

temperabilidade do aço (DEVA et al., 2013). 

Ainda assim, a especificação do aço estudado encontra subsídio da 

literatura quanto ao teor de boro. Segundo Santos e Ribeiro (1992), o teor 

ótimo de boro se encontra entre 15 e 20 ppm (lembrando que o aço estudado 

apresenta 20 ppm). Adicionalmente, o boro é protegido do nitrogênio pela 

presença do alumínio e titânio. 

A temperatura de início de transformação martensítica (Ms) obtida 

graficamente a partir da curva dilatométrica de 100 °C/s, teve boa coerência 

com o Ms calculado a partir da equação de Andrews 1, apresentada na Tabela 

1. O Ms calculado foi de 434 °C e o real da curva dilatométrica foi de 446 °C.  
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5.3 Avaliação da austenita retida e constituinte MA  

 

 Os difratogramas dos ensaios de raios-x apresentaram uma intensidade 

bastante reduzida nos picos correspondentes à austenita, havendo dificuldade 

em fazer a distinção do ruído de fundo e prejudicando e leitura dos 

difratogramas. Uma fonte de erro apontada por Banerjee (1981) encontra-se no 

polimento dado à superfície da amostra. Segundo o autor, o polimento 

mecânico impõem tensões na região próxima à superfície da amostra, o que 

pode afetar a quantificação da austenita retida de duas formas: primeiramente 

porque a maior parte da intensidade da difração dos raios-x vem das camadas 

superficiais da amostra. Segundo porque as linhas de difração sofrem um 

alargamento e são deslocadas de seu percurso pelas tensões superficiais, 

causando um decréscimo na resolução. A solução proposta é de preparar as 

amostras por meio de eletropolimento. 

 As maiores quantidades de austenita retida foram encontradas na 

amostra resfriada a 50°C/s. Uma possível explicação é que nesta taxa tem-se a 

maior velocidade de resfriamento em que ainda encontra-se ferrita, havendo 

pouca precipitação de carbonetos. Na ferrita, a solubilidade de carbono é baixa 

e, portanto, a austenita fica enriquecida deste elemento. Consequentemente a 

austenita torna-se mais estável e fica retida. 

  

 

 

 

 

 

 



89 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos dados analisados e das imagens obtidas das 

microestruturas, foi possível chegar às seguintes conclusões: 

- A dilatometria mostrou-se uma técnica adequada para determinação 

das temperaturas críticas de transformações de fases quando complementada 

pela verificação microestrutural via microscopia ótica e pela microscopia 

eletrônica de varredura. Sem esta complementação não é possível fazer a 

validação do resultado obtido pela dilatometria. 

- Com as temperaturas críticas retiradas dos gráficos de dilatometria, foi 

possível levantar as curvas TRC do aço, fornecendo uma ferramenta 

importante na otimização do processo de fabricação e aplicação do aço 

estudado. 

- Os dados de dureza Vickers mostraram que a partir de um resfriamento 

de 50 °C/s é possível obter a dureza mínima exigida pela especificação 

comercial do aço estudado, ou seja, 360 HV. No entanto, para o processo 

industrial, sugere-se uma velocidade superior a 50 °C/s, pois nesta condição os 

resultados são marginais, podendo ocorrer desvios por dureza abaixo do 

mínimo. 

- Para a taxa de 25 °C/s a curva dilatométrica não teve sensibilidade 

e/ou resolução para evidenciar a transformação perlítica, como observado nas 

microestruturas capturadas pelo MEV. 

- Houve concordância entre as transformações observadas nas curvas 

extraídas do dilatômetro, nas microestruturas e nas medidas de dureza Vickers. 

Vale destacar que a dureza apresentou um salto significativo na taxa de 35 

°C/s, correspondendo à presença mais predominante de microestruturas 

aciculares como a bainita.  

- A equação de Andrews para estimativa da temperatura de início de 

transformação martensítica Ms foi coerente com aquela retirada do gráfico 
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dilatométrico para a taxa de resfriamento de 100 °C, sendo a diferença 

equivalente a cerca de 2,7%. 

- O diagrama TRC levantado teve boa concordância com aqueles 

encontrados na literatura para aços microligados similares, porém com 

temperabilidade inferior, possivelmente devido à menor presença de carbono e 

elementos ligantes (Ni, Cr e Mo) e pela menor temperatura de austenitização.  

- A difração de raios-x revelou a presença de austenita retida 

possivelmente na forma de constituinte MA, porém não foi possível fazer a sua 

quantificação. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 - Utilizar a técnica de saturação magnética para melhor quantificar o 

constituinte MA. 

 - Utilizar outros tipos de ataque colorido para diferenciar os 

microconstituintes no microscópio ótico. 

 - Realizar simulações por elementos finitos usando os dados levantados 

neste trabalho para prever as distorções provocadas pelo processo de têmpera 

durante a fabricação da chapa, visando minimizar prejuízos decorrentes de 

desvios dimensionais. 
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