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Viver é como andar de bicicleta: É 

preciso estar em constante movimento 

para manter o equilíbrio.  

  Albert Einstein 



RESUMO 

 

Aços TRIP (Transformation induced plasticity) de alta resistência e 

com boa ductilidade são a chave para a construção de automóveis de peso mais 

leve, permitindo assim melhor eficiência no consumo de combustível, redução 

das emissões de CO2, complexos designers e maior segurança para os 

passageiros. O presente trabalho avaliou 8 aços médio manganês com 

diferentes composições de manganês, carbono e alumínio, os quais foram 

ensaiados em dilatômetro aplicando-se diferentes ciclos térmicos.  Com os 

resultados foi possível determinar a influência de diferentes composições sobre 

as temperaturas de transformação de fase, Ac1, Ac3, Mi e Mf. Após os ensaios 

de dilatometria foi realizada uma caracterização microestrutural de cada 

amostra, sendo inclusive determinada a microdureza correspondente. Os 

resultados mostram que o efeito do aumento da concentração de manganês gera 

a redução das temperaturas Ac1, Ac3, Mi e Mf, porém um aumento na dureza. 

Já o aumento da concentração de alumínio reduz as temperaturas de Ac1, Mi e 

Mf, porém reduz a temperatura de Ac3 e dureza. 

Palavra-chave: Austenita retida. Aço médio manganês. Diagrama de 

resfriamento contínuo. 

  



ABSTRACT 

The TRIP (Transformation induced plasticity  steels with a high strength 

and good ductility are the key to the construction of lighter weight engines, with 

greater capacity to reduce fuel consumption, CO2 emission reduction, complex 

designers and greater safety for passengers. The present work evaluated 8 

medium steels with different compositions of manganese, carbon and aluminum, 

in which were tested in dilatometer by applying different thermal cycles. This 

results, make possible to find an influence of different compositions on the phase 

transformation temperatures Ac1, Ac3, Ms and Mf. After the dilatometry tests, a 

structural microstructure of each sample was performed, and a corresponding 

hardness was determined. The results of the research show that increasing the 

concentration of manganese reduce of temperatures Ac1, Ac3, Ms and Mf, but 

increase hardness. When increase the aluminum, do not have an influence in 

Ac1, Ms and Mf, however, reduces the temperature of Ac3 and hardness. 

Keyword: Austenite retained. Medium manganese steel. Continuous cooling 

diagram. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos houve uma mudança nos aços de baixa resistência 

para aços de ultra alta resistência. Categorias comuns de aços com baixa 

resistência ou aços convencionais de alta resistência (High Strength Steel  

HSS), já não eram os mais adequados para algumas aplicações. Sendo assim, 

foram desenvolvidos os aços classificados como aços avançados de alta 

Resistência (Advanced High Strength Steel - AHSS). 

Os aços convencionais ou HSS representaram o primeiro grupo de maior 

impacto na indústria automobilística, devido ao seu alto nível de 

conformabilidade. Eles foram caracterizados pela sua microestrutura de fase 

única. Ao longo do tempo estes aços obtiveram uma otimização com aumento 

da resistência sem uma deterioração significante da conformabilidade, dessa 

forma surgiram novas classificações de aços que foram utilizados para a redução 

de peso dos carros por razões econômicas e ambientais. 

Recentemente iniciou-se a produção de veículos com os aços avançados 

de alta resistência, os quais apresentam uma relação resistência-

conformabilidade superior sem afetar a ductilidade e o aumento da absorção de 

energia, melhorando a resistência ao impacto (WORLD AUTO STEEL, 2017).  

Atualmente, tem-se feito um esforço maior para desenvolver aços 

classificados como pertencentes a 3ª Geração de Aços Avançados de Alta 

Resistência (AHSS). Esta nova geração de aços é a ponte para melhorar o 

conjunto resistência  elongação para aplicações automotivas.  

Dentro deste contexto, os aços médio manganês são classificados como 

da 3ª geração de AHSS, e tem recebido significante atenção pois apresentam 

uma combinação de excelentes propriedades mecânicas e razoáveis custos de 

produção quando comparado aos aços da 1ª (aços convencionais) e 2ª (aços 

com base austenítica) geração. 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar o efeito de diferentes 

composições de aços médio manganês, através dos valores das temperaturas 

inicial (Ac1) e final (Ac3) da transformação austenítica e as temperaturas inicial 

(Mi) e final (Mf) da formação martensítica, para o melhor entendimento do efeito 

Carbono-Manganês-Alumínio na formação da austenita retida após a têmpera 

destes materiais.                                                                                                                                            

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

Construir os Diagramas de Transformação de Resfriamento Contínuo 

(CCT) para as composições estudadas. 

Caracterizar a microestrutura dos aços médio manganês, através de 

ataque químico utilizando reagente Nital 10% e Klemms. 

Analisar a diferença dos resultados de microdureza das amostras nos 

materiais antes e após ciclos térmicos aplicados no dilatômetro. 



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aços Avançados de Alta Resistência  
 

Os AHSS podem ser subdivididos em gerações: 

1ª Geração: Aços bifásicos (Dual-Phase - DP), complex phase (CP), e aços com 

plasticidade induzida (Tranfomation induced plasticity -TRIP) 

2ª Geração: Aços com plasticidade induzida por maclação (Twinning induced 

plasticity - TWIP) e Aços de baixo peso com plasticidade induzida (Lightweight 

steels with induced plasticity L-IP) 

Uma visão geral dos representantes dos aços avançados de alta 

resistência e suas propriedades podem ser comparados com os aços 

convencionais e melhor visualizados na Figura 1. O conceito da primeira geração 

de AHSS foi desenvolvido com composições bem enxutas, apresentam 

principalmente base ferrítica e microestrutura multifásica. Aços Dual-phase são 

atualmente os mais aplicados dos AHSS, o que resulta além de melhor 

resistência e moldabilidade, boa soldabilidade e relativamente de fácil produção. 

A melhoria da combinação resistência - elongação foi claramente obtida pela 

classe de aços TRIP (MOOR et al., 2010).  

Figura 1 - Diagrama de ductilidade versus resistência a tração. 

Inclui comparação de aços tradicionais de baixa resistência e 

alta resistência.  

Fonte: Adaptado de MATLOCK, 2006. 



A segunda geração de aços AHSS exibe melhores propriedades 

mecânicas, contudo aços austeníticos alto ligados, resultam em um aumento 

significante no custo de produção.  

Pode-se ver pela Figura 1 a existência de uma lacuna que atualmente está 

disponível entre as classes da primeira e da segunda geração. Pesquisadores 

estão consequentemente focados no preenchimento desta janela utilizando rotas 

de processamento modificadas ou novas, onde, naturalmente existe uma 

atenção especial voltada para a obtenção de aços com produção industrial de 

boa relação custo-eficácia (MOOR et al., 2010).  

Uma visão geral das estratégias sugeridas inclui: 

- Processamento melhorado das propriedades dos aços DP; 

- Modificação do tradicional processamento de aços TRIP; 

- Desenvolvimento de aços com alta resistência e microestrutura bainítica 

ultrafina; 

- Implementação de novas rotas de processamento, incluindo têmpera, 

particionamento e ultrarrápida taxa de aquecimento e resfriamento; 

- Desenvolvimento de aços TRIP com alta concentração de manganês (MOOR 

et al., 2010). 

Neste estudo daremos ênfase ao desenvolvimento de aços TRIP com alta 

concentração de manganês. 

 

3.1.1 Aços TRIP 

Nas últimas décadas o desenvolvimento de aços mostra que os aços TRIP 

constituem uma nova categoria de aços, pois apresentam boa propriedades 

como elevada conformidade e alta resistência. 

Segundo Zackay (1969), foi descrito que excelentes propriedades 

mecânicas poderiam ser obtidas principalmente, devido à plasticidade induzida 

por deformação da austenita retida metaestável em martensita. Este processo 



foi denominado como plasticidade induzida por transformação (TRansformation 

Induced Plasticity  TRIP). 

Os aços TRIP apresentam uma estrutura multifásica complexa como na 

Figura 2, formada por diferentes fases principalmente ferrita, bainita, austenita 

retida e martensita. Esta austenita retida é resultante por específicos tratamentos 

térmicos que serão apresentados mais adiante. 

Figura 2: Ilustração esquemática da microestrutura de um 

aço TRIP.  

 

Fonte: Adaptado de WORLD AUTO STEEL, 2017. 

Os aços TRIP através da tensão dependente, controla a transformação 

da austenita para martensita, oferecendo grande oportunidade de modificar o 

comportamento da deformação de trabalho e endurecimento por precipitação 

dos aços de base ferrítica. Os benefícios podem ser ilustrados na Figura 1, onde 

como consequência tem-se uma melhor deformação a frio, no qual os aços TRIP 

ocupam o topo das propriedades relativas a 1ª geração dos AHSS (HALDAR, 

2009). 

Materiais com combinações resistência  ductilidade significante 

melhores que a 1ª geração de AHSS, requerem a adição de microestruturas 

complexas que contenham constituintes adicionais para aumentar a resistência, 

como por exemplo a martensita para melhorar a deformação da austenita. Uma 



abordagem para desenvolver uma nova classe de AHSS deve utilizar aços com 

significantes montantes de austenita metaestável (HALDAR, 2009). 

Uma abordagem baseada na composição pode ser analisada na Figura 

3, a qual apresenta uma previsão sobre as propriedades mecânicas e 

composição dos aços. Onde aumenta-se a resistência à medida que se aumenta 

a fração volumétrica de martensita (MILEIKO, 1969). 

Figura 3: Predição resistência tração x elongação 

para duas hipotéticas microestruturas: ferrita + 

martensita e austenita + martensita.  

 

Fonte: Adaptado de MILEIKO, 1969. 

Na Figura 4 é possível ver uma sobreposição das Figuras 1 e 3.  

 

 

 

 

 



Figura 4  Superposição da predição de resistência a tração / 

elongação combinada com a hipotética da mistura ferrita / martensita 

e austenita/ martensita. 

 

Fonte: Adaptado de MATLOCK, 2006 

 

Para aços hipotéticos, microestruturas ferrita/martensítica sobrepõem as 

propriedades doas aços da 1ª geração de AHSS. Enquanto que as propriedades 

austenita/martensita misturam-se entre a 1ª e a 2ª geração de AHSS, 

estabelecendo-se assim um faixa para o desenvolvimento da 3ª geração de aços 

AHSS (MOOR et al., 2010). 

 

3.1.2 Austenita retida 

Um importante parâmetro de qualidade dos aços TRIP é a fração 

volumétrica de austenita retida, pois esta, é responsável pelo efeito TRIP. A 

fração de austenita retida nos aços está diretamente ligada a quantidade de 

carbono e manganês presente, quanto maior a quantidade desses elementos 

maior deverá ser a porcentagem austenita retida. 

Pesquisas tem indicado que a presença de austenita pode ser benéfica 

para propriedades mecânicas. Dessa forma, quando a austenita retida foi 

descoberta a partir do resfriamento direto, houve um direcionamento das 



pesquisas para o melhor entendimento deste efeito. (LEE; LEE; COOMAN, 2011; 

HUANG; MATSUMURA; FURUKAWA, 1994; JACQUES et al., 2009) 

A austenita retida desempenha um importante papel no aumento da 

absorção de energia nos aços multifásicos. Porém, é necessário que nem toda 

a austenita retida seja transformada, deve haver uma quantidade significativa 

para a transformação e consequente absorção durante o uso, como no caso do 

impacto de um automóvel em uma eventual colisão (HALDAR, 2009). 

 

3.1.3 3ª Geração de Aços Avançados de Alta Resistência  
 

Conforme a Figura 1, é possível ver um espaço destinado para o 

desenvolvimento de novos aços caracterizados como pertencentes a terceira 

geração de AHSS. Dessa forma, recentes discussões estão voltadas para o 

designer desta nova geração.  (MOOR et al., 2010) 

Pela Figura 4, é fácil visualizar um esboço da microestrutura esperada, 

onde as propriedades desejadas devem corresponder a uma microestrutura 

austenítica e martensítica. 

O desenvolvimento desta nova geração tem como foco aumentar a 

resistência a tração e/ou ductilidade, para níveis maiores que a primeira geração, 

contudo sem significante enriquecimento de ligas como a segunda geração. Uma 

forte indicação são os aços TRIP com composições de médio manganês. 

 

3.2 Transformação de Fase 

Os materiais podem sofrer transformações de fases quando suas 

condições termodinâmicas são alteradas. Estas alterações são importantes no 

processamento de materiais e normalmente envolvem mudanças na 

microestrutura como representada na Figura 5. 

Uma fase pode ser definida como uma porção homogênea de um sistema 

que apresenta características químicas e físicas uniformes. Nas transformações 

de fases, geralmente pelo menos uma nova fase é formada, com características 



físicas/químicas diferentes e/ou uma estrutura diferente daquela original 

(CALLISTER, 2012). 

    Quando mais de uma fase está presente em um determinado sistema, 

cada uma terá suas próprias propriedades distintas. Normalmente, um sistema 

 sistemas compostos 

grande parte das ligas metálicas, cerâmicas, polímeros e sistemas compostos 

são caracterizados heterogêneos. Normalmente, as fases interagem de forma a 

que ao combinar as propriedades do sistema multifásico torne-se diferente e 

mais atraente do que cada uma das fases individuais (CALLISTER, 2012). 

Para este estudo serão destacadas o constituinte bainita e a fase 

martensita, as quais estão descritas abaixo. 

Figura 5  Transformações possíveis envolvendo a 

decomposição da austenita.  

 

Fonte: CALLISTER, 2012. 

 

Segundo Cooman (2012), pode-se fazer uma previsão sobre quais fases 

estão presentes dependendo das concentrações de manganês e carbono. Onde 

para uma concentração com 10% de manganês é possível identificar ferrita, 

martensita e martensita . Na Figura 6, pode-se ver essa previsão. 



Figura 6 - Sobreposição da austenita estável a 700°C e da 

microestrutura observada depois resfriamento rápido até a 

temperatura ambiente partindo de 950°C. 

 

Fonte: Adaptado de COOMAN, 2012. 

3.2.1 Bainita 

A bainita é um produto da transformação austenítica, e se forma no 

intervalo de transformação entre perlita e martensita, há uma transformação 

intermediária complexa que resulta em uma microestrutura de agregados finos 

de ferrita e partículas de cementita.  

A transformação bainítica envolve uma mudança de estrutura via 

mecanismos de cisalhamento, como no caso da martensita, seguido pela 

redistribuição de Carbono (transformação difusiva), que normalmente precipita 

como carboneto. Esta característica é semelhante a transformação perlítica, 

porém, a cementita e a ferrita existem em arranjos não lamelares na bainita. A 

ferrita apresenta-se na forma de cristais aciculares e a cementita na forma de 

pequenas partículas. 



Os detalhes microestruturais da bainita são tão finos que sua resolução 

só é possível usando microscopia eletrônica, conforme Figura 7. A 

transformação da bainita apresenta uma dependência tempo-temperatura e 

pode ser representada no diagrama de transformação isotérmica, onde é 

possível ver que a bainita ocorre em temperatura abaixo da que a perlita se forma 

(CALLISTER, 2012). 

Figura 7  Microscopia eletrônica de transmissão mostrando 

estrutura da bainita. 

 

Fonte: CALLISTER, 2012. 

 

3.2.2 Martensita 

Por ser uma fase fora do equilíbrio, não pode ser vista no diagrama de 

Equilíbrio Fe-C. Contudo está pode ser prevista no Diagrama de Resfriamento 

Contínuo (CCT).  A partir deste gráfico pode ser previsto o início (Mi) e o fim (Mf) 

da transformação martensítica, conforme a Figura 8. 

 

 

 



Figura 8   Diagrama de transformação por 

resfriamento contínuo para um aço-liga, e a 

superposição de várias curvas de resfriamento.

 

Fonte: CALLISTER, 2012. 

Devido as suas características a transformação martensítica ocorre 

instantaneamente (até uma extensão) abaixo de uma temperatura típica 

(temperatura de início de formação de martensita, Mi), que depende da 

composição química do aço. Esta temperatura pode ser estimada através de 

formulas empíricas, como por exemplo: 

Equação 1: 

 

A quantidade de martensita formada a uma dada temperatura é fixa para 

um aço, quanto mais baixa, maior será a quantidade de martensita formada. 

Assim pode ser definido um aço com certa composição, uma temperatura na 

qual a estrutura, após um resfriamento suficientemente rápido, é completamente 

martensítica (após temperatura Mf) (MODANESI, 2014). Esta temperatura pode 

ser estimada através de formulas empíricas, como por exemplo: 



Equação 2: 

 

Na Figura 9, é possível visualizar um exemplo de estrutura martensítica. 

Figura 9  Micrografia mostrando 

microestrutura martensítica. 

  

 Fonte: CALLISTER, 2012. 

No estado temperado, a martensita tende a ser muito dura e frágil que não 

pode ser empregada em muitas aplicações, além disso tensões internas podem 

ser introduzidas durante a têmpera, e tem o efeito de reduzir a resistência. A 

ductilidade e a tenacidade da martensita podem ser aprimoradas, e essas 

tensões internas podem ser aliviadas por meio de um tratamento térmico 

chamado revenimento. 

 

3.3 Stacking Fault Energy  SFE (Energia de Falha de Empilhamento  
EFE) 

As falhas de empilhamento são consideradas uma importante imperfeição 

cristalina introduzidas pela movimentação de discordâncias parciais de 

Shockely, para materiais que apresentam estrutura CFC, e tem uma função 

fundamental na sequência do processo de deformação plástica. Estas falhas tem 



a capacidade de controlar o encruamento, a capacidade de estiramento, a 

corrosão sob tensão e o tipo e quantidade de martensita formada o que, 

consequentemente, altera a ductilidade do material (PICKERING, 1984; 

YAKUBTSO, 1999; LEE, 2010; NEFF, 1969) 

Os materiais que apresentam uma baixa energia de falha de 

empilhamento são direcionados a uma distribuição mais homogênea e com 

maior densidade de discordâncias, contudo, com menor mobilidade, maior 

energia armazenada na deformação e maior taxa de encruamento. O oposto 

ocorre em materiais com alta energia de falha de empilhamento, onde ocorre 

uma discordância com ligações fortes. Tais ligações apresentam maior 

mobilidade, facilitando a extinção de discordâncias com sinais opostos. 

Os elementos de liga como manganês, cobalto, silício e cromo reduzem 

a energia de falha de empilhamento, o silício diminui em maior intensidade que 

o manganês a EFE. O níquel e o cobre aumentam a EFE, porém o cobre possui 

um efeito mais intenso (REED E SHRAMM, 1974). É possível visualizar o efeito 

dos elementos de liga na Figura 10. 

Figura 10  Influência dos elementos de liga na 

EFE.  

 

Fonte: Adaptado de DUMAY, 2008. 



Em Bracke (2006), EFE é um importante parâmetro que influencia na 

formação e na quant  martensita  a 

EFE intrínseca. Segundo Ribamar (2018), baixos valores de EFE (EFE < 

15mJ/m2) resultam em transformações de fase sólido-sólido induzida por tensão 

ou deformação (efeito TRIP), enquanto que em valores intermediários (15mJ/m2 

< EFE < 45mJ/m2) o mecanismo de maclação é ativado.  

nuclear em materiais com EFE em torno de 20mJ/m2 (KRUPP, 2010). 

Em Kelly e Nutting (1961) f

associada as falhas de empilhamento e que seriam os sítios de nucleação dessa 

fase, e Lee (2010) onde as falhas de empilhamento poderiam ser consideradas 

como núcleo para formação de martensita  

3.4 Tratamento Térmico 

Os tratamentos térmicos podem ser definidos como processos em que um 

metal, no estado sólido, é submetido a um ou mais ciclos de aquecimento e 

resfriamento a fim de alterar intencionalmente, uma ou mais de suas 

propriedades (AVNER, 1975). 

Os procedimentos convencionais de tratamento térmico para a produção 

de aços martensíticos, envolvem normalmente o resfriamento rápido e contínuo 

de uma amostra austenitizada em algum tipo de meio de tempera, tal como a 

água, o óleo ou o ar. As propriedades ótimas de um aço que foi temperado e 

então revenido só podem ser obtidas se, durante o tratamento térmico por 

têmpera, a amostra tiver sido convertida a um alto teor de martensita 

(CALLISTER, 2012). 

 

3.4.1 Têmpera 

Segundo Modenesi (2004), consiste no aquecimento de uma peça até sua 

completa austenitização, seguido de seu resfriamento a uma velocidade 

suficientemente rápida para causar a formação de martensita. Isto é usualmente 

conseguido por imersão em banho de salmoura, água ou óleo. Devido à maior 

inércia para a transformação dos aços mais ligados, estes são mais facilmente 



temperáveis. Como resultado deste processo o aço se transforma em martensita, 

ou em alguns casos martensíticos com uma pequena percentagem de austenita 

retida, conforme Figura 11. 

Figura 11   Ciclo de têmpera.  

 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2014. 

 

A têmpera pode causar um aumento significativo na dureza e resistência 

dos aços, particularmente daqueles com maior teor de carbono, ver Figura 12. 

Este aumento de resistência é, contudo, acompanhado por uma perda 

proporcional de ductilidade.  

Figura 12   Dureza de aços carbono em função 

do teor de carbono e da microestrutura.  

 



Fonte: MODENESI, 2014. 

A influência da composição da liga sobre a habilidade de um aço 

transformar-se em martensita por um tratamento de têmpera é conhecido como 

temperabilidade, ou seja, é a habilidade de uma liga ser endurecida pela 

formação de martensita como resultado de um dado tratamento térmico 

(CALLISTER, 2012). 

 

3.5 Dilatometria 

A dilatometria é uma ferramenta eficiente na caracterização e estudo das 

transformações de fase no estado sólido que ocorrem nos aços. É possível o 

monitoramento em tempo real da evolução das transformações, por meio das 

mudanças dimensionais que ocorrem na amostra submetida a um ciclo térmico. 

A dilatometria é uma técnica clássica na determinação das 

transformações de fase e das temperaturas críticas dos aços, sendo estas 

durante o aquecimento Ac1 e Ac3 ou durante o resfriamento Ar1 e Ar3. 

A aplicação da dilatometria no estudo das transformações de fases é 

possível devido as mudanças no volume específico da amostra durante o 

aquecimento e resfriamento da amostra. A expansão ocorre por meio da 

modificação na posição média dos átomos que constituem a rede cristalina, a 

mudança da temperatura resulta na alteração do reticulado (ANDRES et al., 

2002). 

Normalmente a técnica de dilatometria e suplementada pela análise 

microestrutural e realização de microdureza. 

A dilatometria apresenta particularidades que variam de acordo com os 

ciclos que se deseja aplicar. O seu funcionamento pode ser operado sob vácuo 

e gás inerte ou atmosfera normalmente, também pode-se aplicar o modo de 

tempera ou de deformação. 

Um dilatômetro modelo DIL 805A/D é descrito a seguir na Figura 13. 

 

 



3.5.1 DIL 805A/D 
 

Figura 13 - Dilatômetro DIL 805A/D  Modos de Têmpera e 
Deformação. 

 

Fonte: CATÁLOGO DE PRODUTOS DA BAHR  THERMOANALYSE GMBH. 

 

Modo de funcionamento têmpera 

No modo de têmpera, a amostra é indutivamente aquecida com ar ou gás 

inerte, até um patamar de temperatura definida e então resfriada a uma taxa 

determinada pelo usuário (linear ou exponencial). As transformações de fase 

ocorrem no processo de resfriamento contínuo ou isotérmica, e são associadas 

a mudança de comprimento. Um conjunto de curvas de resfriamento pode ser 

determinado por um diagrama de transformação de resfriamento contínuo 

isotérmico (TTT) ou resfriamento contínuo (CCT) (ANDRES et al., 2002). 

 

Modo de funcionamento em deformação 

Amostras sólidas são comprimidas usando vários programas de 

deformação em uma temperatura definida pelo usuário. Dessa forma a 

deformação pode ser realizada de maneira linear, estágio múltiplo com taxa de 

deformação constante ou com força constante.  Dessa forma semelhante ao 

modo têmpera, um processo de resfriamento para criar um diagrama tempo-

temperatura-trânsito após a deformação pode ser realizado posteriormente 

(ANDRES et al., 2002). 



3.5.2 Diagrama de Resfriamento Contínuo (CCT) 

 Embora seja incomum a utilização de tratamentos isotérmicos, estes 

ainda encontram algumas aplicações, na qual a maior parte destes tratamentos 

utiliza o resfriamento contínuo dos aços até a temperatura ambiente.  

 Os diagramas de transformação em resfriamento contínuos são 

utilizados para representar a evolução microestrutural durante o resfriamento 

contínuo, e gerar as propriedades desejadas a partir da austenita. 

 Estes diagramas são experimentalmente obtidos a partir de amostras de 

um dado aço, que são aquecidos até uma temperatura no campo austenítico e 

que, após permanecerem nesta temperatura por um certo tempo, são resfriados 

de acordo com o tipo de diagrama. A transformação da austenita pode ser 

acompanhada pela análise metalógrafica de amostras resfriadas rapidamente, 

após seguirem a forma desejada de resfriamento por diferentes períodos de 

tempo (MODENESI, 2004) 

Para a elaboração de um diagrama CCT, são necessários entre oito e 

doze amostras. Cada uma das amostras deve ser aquecida até a temperatura 

de austenitização e permanecer nesta temperatura até a completa dissolução de 

carbonetos ou nitretos de liga. A temperatura e o tempo devem ser escolhidos 

em função da necessidade de se garantir uma composição uniforme da austenita 

e do tamanho da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foram utilizados materiais, equipamentos e procedimentos experimentais 

para que houvesse a execução desse trabalho. 

4.1 Materiais 

4.1.1 Identificação das Amostras 
 

Oito composições de aço Médio Manganês foram estudadas, as quais 

foram identificados como: 

 Aço 1  M1 

 Aço 2  M2 

 Aço 3  M3 

 Aço 4  M4 

 Aço 5  M5 

 Aço 6  M6 

 Aço 7  M7 

 Aço 8  M8 

A composição química dos materiais em estudo foi determinada por meio 

de espectrometria de emissão ótica. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 1. 

Tabela 1   Composição química dos aços em estudo. 

Fonte: Própria da autora 



  As microestruturas iniciais dos oito tipos de aço estão apresentadas na 
Figura 14. 

 
Figura 14  Microestruturas como recebidas 
correspondem aos aços: a) M1; b) M2; c) M3; d) 
M4; e) M5; f) M6; g) M7; h) M8. 

a) 

b) 

c) 



d) 

e) 

f) 



Fonte: Própria da autora. 

Na tabela 2, encontram-se as microdurezas para os aços em seu 

estado inicial, sem nenhum tratamento térmico.  

Tabela 2  Microdurezas das 

amostras como recebidas. 

 

Fonte: Própria da autora 

h) 

g) 



4.2 Dilatometria 

4.2.1 Preparação das amostras para uso no dilatômetro 

Foram ensaiadas amostras com uma única geometria, como apresentada 

na Figura 15. Foi utilizada uma geometria cilíndrica (5 mm x 10 mm). 

Figura 15  Geometria da 
amostra utilizada no dilatômetro. 

 
Fonte: Própria da autora 

Todas as amostras foram extraídas de chapas laminadas a quente por 

eletroerosão. Estes materiais foram produzidos em laboratório para estudo das 

características e assim melhorar uma composição de aços já produzidos 

industrialmente. 

Foram soldados nas amostras termopares do tipo S para a medição da 

temperatura durante a realização do experimento. Antes da solda as amostras 

devem ser previamente lixadas para a remoção de óxidos e assim facilitar a 

soldagem dos termopares. A solda é tipo ponto, sob uma atmosfera de gás 

argônio para evitar a oxidação do aço conforme Figura 16.  

 

 

 

 

 

 



Figura 16  Máquina para a realização 
dos pontos de solda. 

 

Fonte: Própria da autora 

 

4.2.2 Sistema de funcionamento do dilatômetro 

Os experimentos foram realizados em um dilatômetro do tipo BÄHR 

Thermoanalyse GmbH, modelo Bärh dilatômetro 805 A/D, conforme Figura 13, 

todos os experimentos foram realizados em modo de têmpera. 

Para a realização do ciclo térmico desejado todos os dados devem ser 

fornecidos ao software do equipamento, conforme Figura 17. 

Figura 17  Programação utilizada no software do 
dilatômetro (Software: DIL 805).  

 

Fonte: Própria da autora 



A amostra deve ser posta entre hastes de quartzo que serão responsáveis 

por fixar a mesma e através dos sensores de temperatura e variação de 

comprimento o sistema de medição coletará as informações. Após o 

aquecimento a amostra pode permanecer sob temperatura máxima do ciclo, ou 

realizar-se o resfriamento a uma taxa previamente especificada, por meio da 

injeção de gás hélio. 

Se a taxa de resfriamento requerida for inferior a 3 ºC/s não é necessário 

a utilização de gás hélio dentro da câmara. Quando os testes são realizados em 

temperaturas superiores à 900 ºC é necessário a aplicação de vácuo para evitar 

a oxidação da amostra. 

O software do dilatômetro pode interromper a qualquer momento a 

realização dos experimentos caso este apresente algum problema como quebra 

de termopar devido a altas temperaturas. Ao final do teste, os dados são obtidos 

em diferentes formatos e assim podem ser analisados. 

Na Figura 18 é possível ver os principais componentes do dilatômetro. 

Figura 18- a) Dilatômetro; b) Câmara de medição; c) Amostra sendo aquecida 
por indução 

 

         

Fonte: Própria do autor (a) e (b); CATÁLOGO DE PRODUTOS DA BAHR  THERMOANALYSE GMBH 
(c) 

a) 

b) 
c) 

Termopares 



4.2.3 Teste realizados no dilatômetro 

A fim de analisar as transformações de fase, foram utilizados 9 ciclos 

térmicos, que podem ser agrupados em dois grupos: 

Grupo 1: Variação da taxa de resfriamento  

Foram ensaiadas um total de 6 ciclos por material (8 composições), no 

qual a taxa de resfriamento variou de 1°C/s a 50°C/s (tabela 3), onde em cada 

ciclo foram testadas duas amostras, dessa forma foram realizados 96 testes. 

Este grupo foi elaborado para a construção dos diagramas CCT e para verificar 

a influência da taxa de resfriamento sobre os pontos Ac1, Ac3, Mi e Mf. 

Tabela 3  Ciclos aplicados ao dilatômetro - CCT / TR 

  
Taxa de 

aquecimento 
(°C/s) 

Temperatura de 
austenitização 

(°C) 

Tempo de 
austenitização 

(min) 

Taxa de 
resfriamento 

(°C/s) 

Número de 
amostras 

CCT 

20 950 5 1 2 
20 950 5 2 2 
20 950 5 5 2 
20 950 5 10 2 
20 950 5 20 2 
20 950 5 50 2 

Fonte: Própria da autora 

 

Grupo 2: Variação da taxa de aquecimento 

Foram ensaiadas um total de 3 ciclos por material, no qual a taxa de 

aquecimento variou de 5°C/s a 50°C/s (tabela 4), onde em cada ciclo foi testado 

uma amostra, dessa forma foram realizados 24 testes. Este grupo foi elaborado 

para verificar a influência da taxa de aquecimento sobre os pontos Ac1, Ac3, Mi 

e Mf. 

 

 

 



Tabela 4  Ciclos aplicados ao dilatômetro - TA 

  
Taxa de 

aquecimento 
(°C/s) 

Temperatura de 
austenitização 

(°C) 

Tempo de 
austenitização 

(min) 

Taxa de 
resfriamento 

(°C/s) 

Número 
de 

amostras 

TA 
5 950 5 50 1 
10 950 5 50 1 
50 950 5 50 1 

Fonte: Própria da autora 

 

4.2.4 Interpretação dos dados fornecidos pelo dilatômetro 

O método utilizado para a leitura dos valores foi o de mudança de 

inclinação, também foram plotadas tangentes para auxiliar na determinação dos 

pontos desejados, conforme Figura 19. 

No aquecimento, foram determinadas as temperaturas final (Ac3) e inicial 

(Ac1) da transformação austenítica e no resfriamento, as temperaturas de início 

(Mi) e fim (Mf) da transformação martensítica. 

Figura 19  Metodologia para determinação das temperaturas. 

 

Fonte: Própria da autora 



4.3 Caracterização Microestrutural  

As amostras foram preparadas para a caracterização microestrutural na 

direção de laminação das chapas de aço, conforme procedimento padrão de 

metalografia. 

A caracterização microestrutural seguiu as seguintes etapas: 

embutimento, lixamento com lixas 

polimento com suspenção de pasta de diamante de 3µm e 1µm e ataque químico 

com os reagentes Nital e Klemms. 

 Nital 10% (solução de HNO3 e etanol): As amostras foram imersas na 

solução variando o tempo entre 7 e 15 segundos, lavadas com água, 

secadas com álcool e secas com ar comprimido. O ataque com nital 

permite verificar a microestrutura da amostra observando a presença de 

contornos de grão, fases como ferrita e martensita e carbonetos. 

 Klemms (0,5g de Dissulfeto de potássio de 25ml de solução Klemms 

Tiosulfato de sódio saturado). As amostras foram imersas por 5 segundos 

em metabissulfeto de sódio 10%, lavadas abundantemente com água da 

torneira e secas imediatamente com ar comprimido. Em seguida, as 

amostras foram imersas por 60 segundos no reagente Klemms, lavadas 

abundantemente com água corrente e secas com ar comprimido. O 

ataque com Klemms somente revela a presença de austenita retida, que 

pode ser observada pelo aparecimento de uma fase branca. 

 

4.3.1 Observação em Microscópio Ótico  
 

As micrografias das amostras foram obtidas utilizando a técnica de 

microscopia óptica em um equipamento Zeiss, com auxílio do software 

AxioVision integrado. Foram obtidas imagens com ampliações de 1000x. 

 

4.3.2 Microdureza 

As microdurezas foram realizados utilizando a escala Vickers em um 

equipamento Zwick ZH20 Vickers. O software mede as diagonais da endentação 



e assim calcula as dimensões e se obtém o valor da dureza, o qual corresponde 

a resistência à endentação . 

Foram realizadas 3 medições de dureza próximos ao centro da amostra, 

distanciando 1mm de cada endentação.  

Todas as durezas utilizaram uma carga de 10 HV. 

Utilizou-se o software testXpert V12.0 para a leitura das endentações. 

 

4.4 Construção dos digramas CCTs  
 

O diagrama de fase CCT correspondente a um conjunto de curvas quando 

um material é resfriado em várias taxas controladas, onde se é possível observar 

a ocorrência de transformação de fases. Com os diagramas é possível observar 

o efeito da taxa de resfriamento sobre a formação das temperaturas de início 

(Mi) e de fim (Mf) da transformação martensítica, juntamente com as suas 

respectivas microestruturas e microdurezas dos materiais. 

As taxas de aquecimento e resfriamento foram escolhidas baseadas em 

estudos previamente realizados para efeito de comparação.  

Foram construídos os diagramas CCTs para todas as composições de 

aço, contudo os diagramas apenas fornecem os valores de Mi, Mf e em alguns 

casos da formação da bainita, onde a temperatura de austenitização utilizada foi 

950°C por um período de 5 minutos. 

Foram identificados em alguns diagramas a formação do constituinte 

bainita, apenas em taxas de resfriamento mais lentas, onde em taxas mais lentas 

de resfriamento, a rejeição de carbono pela ferrita inicialmente enriquece a 

austenita remanescente. Isto torna possível a formação de bainita. 

Pode-se ver individualmente os diagramas CCTs para os 8 tipos de aços 

no anexo do presente trabalho. 

 

 

 

 



4.5 Simulação Termodinâmica 

Para a determinação dos diagramas de fases, foi utilizado o software de 

simulação termodinâmica Thermocalc®. A simulação termodinâmica é uma 

ferramenta que permite determinar o estado de equilíbrio de sistemas, 

beneficiando particularmente o desenvolvimento de novas ligas. Foi realizada 

uma simulação das possíveis fases presentes no material, variando a 

composição de manganês, carbono e alumínio. 

Os diagramas de equilíbrios calculados pelo programa Thermocalc® tem a 

função de apresentar as fases mais estáveis do sistema em função da 

composição química e da temperatura. Os pontos são obtidos determinando a 

variação da energia livre de Gibbs(G) em função da composição química e da 

temperatura a partir de um ponto de referência. (DOS SANTOS, 2006; 

UMANTSEV, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Energia de Falha de Empilhamento  EFE 

Os valores de energia de falha de empilhamento foram calculados para 

auxiliar no entendimento da influência da adição dos elementos.  

Para o cálculo da EFE foi utilizado um programa desenvolvido na tese de 

mestrado de Ribamar, 2018. 

Tabela 5  Valores de EFE 

calculados 

Fonte: Própria da autora 

5.2 Efeito da adição dos elementos 

As composições utilizadas como referências nos gráficos são 

correspondentes a alvo e não as composições realizadas, apenas para efeito 

comparativo. 

5.2.1 Manganês para aços com 0.05% de carbono 

Tabela 6  Composição química realizada variando manganês  0.05%C 

Fonte: Própria da autora. 



5.2.1.1 Diagrama CCT 

A Figura 20, mostra o diagrama CCT construído para os materiais M1, M2 

e M3, onde pode-se verificar a influência da adição do elemento manganês sobre 

a formação dos pontos Mi e Mf.  

Figura 20  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) comparando 

diferentes composições de manganês, com 0.05%C. 

Fonte: Própria da autora. 

A Figura 20, mostra a formação de bainita apenas para a composição com 

10% de manganês e também mostra que o aumento da concentração de 

manganês reduz a temperatura dos pontos de transformação Mi e Mf, o que 

indicam maior facilidade em alcançar essas temperaturas durante aquecimento 

térmico. Este efeito na redução da temperatura dos pontos citados já foi 

estudado na literatura (ARCELORMITTAL, 2016). 



5.2.1.2 Influência da taxa de aquecimento 

As temperaturas críticas Ac1 e Ac3, foram determinadas pelas curvas 

produzidas pelo dilatômetro durante o aquecimento variando suas taxas de 5 á 

50°C/s. 

A seguir pode-se analisar o efeito da adição de manganês e das taxas de 

aquecimento sobre os pontos Ac1 e Ac3. 

Pode-se verificar na Figura 21, que tanto Ac1 como Ac3 aumentaram com 

taxa de aquecimento na região I dos gráficos, especialmente Ac1, o que indica 

transformação reversa difusa.  Contudo, ambas temperaturas se apresentaram 

constantes e saturadas na região II, independentemente da concentração o que 

indica transformação sem difusão (HAN, 2014). 

Figura 21  Efeito do manganês e da taxa de taxa de aquecimento sobre a 

formação dos pontos Ac1 e Ac3, comparando diferentes composições de 

manganês, com 0.05%C. 

Fonte: Própria da autora. 



Na Figura 21, pode-se verificar que o aumento na concentração de 

manganês tem influência em ambas temperaturas, onde o aumento de 

manganês reduz Ac1 e Ac3. 

 

5.2.1.3 Microestrutura 

As microestruturas serão apresentadas divididas pelo tipo de ataque 

química utilizado, e apresentam uma ampliação de 1000X. 

 

Nital 10% 

As micrografias apresentadas para o ataque nital 10%, são todas 

referentes a taxa de resfriamento de 1°C/s. 

  
Figura 22  Microestruturas com ataque nital 10% correspondem aos 
aços: a) Aço M1: 5Mn; b) Aço M2: 7Mn e c) Aço M3: 10Mn 

Fonte: Própria da autora. 

a) b) 

c) 



Na Figura 22.a) é possível visualizar contornos de grãos da austenita 

prévia e dentro desse grão a existência de martensita. Na Figura 22.b), onde há 

uma composição de manganês de 7%, aparentemente existe menos martensita 

que a amostra com 5%, o que é não era esperado, porém, isso pode ser 

explicado pela região da amostra em que a foto foi tirada, ou pode haver 

martensita em blocos, o que algumas vezes torna difícil visualizar a sua real 

quantidade.  Na Figura 22.c) com 10% de manganês, pode-se ver uma imagem 

fora de foco, o que pode ser associado à presença de bainita, pois segundo o 

digrama CCT (Figura 21) há uma formação de bainita, e como se sabe, a bainita 

apresenta picos em sua microestrutura o que pode gerar uma imagem fora de 

foco, porém, seria melhor visualizado e confirmado utilizando o MEV.  

Em Bhadeshia (2014), é citado que a presença de bainita revela-se escura 

porque é uma mistura de ferrita e cementita, pois são facilmente atacadas pelo 

nital. A fase residual martensítica não temperada que se apresenta mais claras 

devido à ausência de precipitados de carboneto. Em as amostras foram 

encontradas fases claras que podem ser associadas a martensita citada. 

 Na Figura 23 é possível ver os detalhes do mecanismo de mudança no 

formato durante a formação/cisalhamento da bainita. 

Figura 23  Imagem obtida por microscópio de força atômica 
de alta resolução, com deslocamento causado pela formação 
da bainita. A superfície antes da transformação era plana. 

 

Fonte: SHALLOW e BHADESHIA, 1996. 



Klemms  

O ataque químico Klemms foi utilizado apenas nas amostras com taxa de 

resfriamento de 50°C/s, com o objetivo de verificar a presença de austenita retida 

nos materiais. 

Segundo a Figura 24.a) e 24.b), pode-se verificar alguns pequenos e 

espaçados pontos brancos, que podem ser caracterizados como austenita 

retida, pois como explicado anteriormente o ataque químico Klemms é utilizado 

apenas para representação desta fase.  

Figura 24  Microestruturas com ataque Klemms correspondem aos 
aços: a) Aço M1: 5Mn; b) Aço M2: 7Mn e c) Aço M3: 10Mn. 

Fonte: Própria da autora. 

a) b) 

c) 



5.2.1.4 Microdureza 

Figura 25  Efeito do manganês sobre a microdureza, comparando diferentes 
composições de manganês, com 0.05%C. 

 

Fonte: Própria da autora. 

Sabe-se que a adição de alguns elementos quando dissolvidos na 

austenita aumentam a temperabilidade dos aços, como é o caso do manganês, 

o que está claramente representado na Figura 25, o aumento da concentração 

do manganês contribuiu para o aumento na resistência e dureza das amostras. 

Observando que na medida que se aumenta as taxas de resfriamento 

aumenta a dureza, isto pode ser associado a formação de uma estrutura com 

maior quantidade de martensita a medida que se aumenta as taxas de 

resfriamento. 

 

5.2.2 Manganês para aços com 0.3% de carbono 

 Tabela 7  Composições químicas realizada variando manganês  0.3 %C 

 

Fonte: Própria da autora 



5.2.2.1 Diagrama CCT 

A Figura 26, mostra o diagrama CCT construído para os materiais M5 e 

M6, onde pode-se verificar a influência também da adição do elemento 

manganês sobre a formação dos pontos Mi e Mf, porém, com uma concentração 

maior de carbono.  

A mesma consideração feita para a adição de manganês nos aços com 

0.05% de carbono, também se aplica para os aços com 0.3% de carbono, onde 

a Figura 26, comprova novamente a redução da temperatura dos pontos de 

transformação Mi e Mf. 

Figura 26  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) comparando 
diferentes composições de manganês, com 0.3%C. 

 

Fonte: Própria da autora. 

Porém, quando aumenta a concentração de carbono para 0.3% de 

carbono, os mesmos 5 e 7% de manganês, apresentam temperaturas de 

transformação ocorrendo a uma temperatura inferior. Pois para 0.05%C (Figura 

20) o Mi do material com 5%Mn se forma em aproximadamente 500°C, e para 

0.3%C (Figura 26) o Mi do material também com 5%Mn se forma em 

aproximadamente 300°C.  Segundo Hu (2017), esta diferença já era esperada, 



pois o aumento da concentração de carbono aumenta a estabilidade da austenita 

e reduz a temperatura de formação do ponto Mi. 

5.2.2.2 Influência da taxa de aquecimento 

A seguir pode-se analisar o efeito da adição de manganês e das taxas de 

aquecimento sobre os pontos Ac1 e Ac3. 

Figura 27  Efeito do manganês e da taxa de aquecimento sobre a 
formação dos pontos Ac1 e Ac3, comparando diferentes composições de 
manganês, com 0.3%C. 

 
Fonte: Própria da autora. 

Na Figura 27, pode-se verificar que o aumento na concentração de 

manganês também reduz a temperatura de formação dos pontos Ac1 e Ac3, 

mesmo com maiores concentrações de carbono. 

 

 

 

 

 



5.2.2.3 Microestrutura 

Nital 10% 

Figura 28  Microestruturas com ataque nital 10% correspondem aos 
aços: a) Aço M4: 5Mn e b) Aço M5: 7Mn. 

Fonte: Própria da autora. 

Na Figura 28.a) onde há aproximadamente 5% de manganês é possível 

visualizar pacotes de martensita e de ferrita. Já na amostra 28.b) é possível 

visualizar a presença de martensita, e espera-se a presença de bainita segundo 

o diagrama CCT, existem parte desfocadas, que pode também ser associado a 

presença do constituinte bainita. 

 

Klemms

Figura 29  Microestruturas com ataque Klemms correspondem aos 
aços: a) Aço M4: 5Mn e b) Aço M5: 7Mn. 

 

Fonte: Própria da autora.

a) b) 

a) b) 



Segundo a Figura 29, pode-se verificar a presença de austenita retida em 

ambas as amostras. Contudo a presença de austenita retida deve-se a superior 

concentração de carbono presente nestes materiais. Pois a fração de austenita 

retida nos aços está diretamente ligada a quantidade de carbono presente, 

quanto maior a quantidade deste elemento maior deverá ser a porcentagem 

austenita retida. 

Fazendo-se uma comparação entre os dois materiais, pode-se ver que o 

material com 7% de manganês apresenta uma pequena superioridade na 

quantidade de austenita retida, pois o manganês também apresenta uma 

influência sobre a concentração de austenita retida, porém menor que a 

influência do carbono.  

A presença de austenita retida nas amostras mostra-se benéfica para a 

produção em escala industrial, onde é difícil manter uma taxa de resfriamento 

constante, e mesmo em altas taxa de resfriamento ainda é possível obter 

quantidades de austenita retida. 

5.2.2.4 Microdureza 

Figura 30  Efeito do manganês sobre a microdureza, comparando diferentes 
composições de manganês, com 0.3%C. 

Fonte: Própria da autora.



Novamente na Figura 30, pode se verificar que para maiores 

concentrações de manganês maior será a dureza, porém, a Figura 30 apresenta 

valores mais altos de dureza se comparado com a Figura 25, onde compara-se 

o efeito do manganês sobre a dureza, porém com 0.05% de carbono. 

 

5.2.3 Alumínio 

Tabela 8  Composições químicas realizada variando alumínio. 

 

Fonte: Própria da autora 

5.2.3.1 Diagrama CCT 

A Figura 31, mostra o diagrama CCT construído para os materiais M6, M7 

e M8, onde pode-se verificar a influência da adição do elemento alumínio sobre 

a formação dos pontos Mi e Mf.  

Figura 31  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT), comparando 
diferentes composições de alumínio. 

Fonte: Própria da autora. 



É possível observar na Figura 31 que o aumento da concentração de 

alumínio não influencia nas temperaturas de início (Mi) e de fim (Mf) da formação 

martensítica. 

5.2.3.2 Influência da taxa de aquecimento 

A seguir na Figura 32 pode-se analisar o efeito da adição de alumínio e 

das taxas de aquecimento sobre os pontos Ac1 e Ac3. 

Figura 32  Efeito do alumínio e da taxa de taxa de aquecimento sobre a 
formação dos pontos Ac1 e Ac3, comparando diferentes composições de 
alumínio. 

Fonte: Própria da autora. 

Na Figura 32, pode-se verificar que o aumento na concentração de 

alumínio reduz a temperatura de formação do ponto Ac3. De acordo com a 

literatura o alumínio tem grande influência sobre Ac3, tornando mais difícil o 

recozimento, pois reduz a diferença de temperatura (ARCELLORMITTAL, 2016). 

 

 

 

 



5.2.3.3 Microestrutura 

Nital 10% 

Figura 33  Microestruturas com ataque nital 10% correspondem aos 
aços: a) Aço M6: 0 Al; b) Aço M7: 0.5 Al e c) Aço M8: 1.5 Al. 

Fonte: Própria da autora. 

Na Figura 33.a) onde existe apenas alumínio residual, pode-se verificar 

martensita, existe uma estrutura não identificada que pode ser bainita. Para a 

Figura 33.b) com aproximadamente 0.5% de alumínio, tem-se a presença de 

martensita, porém, os pacotes não estão tão visíveis, nessa mesma amostra 

existem estruturas mais claras que diferem da martensita que quando cisalham 

apresentam uma coloração mais escura com o ataque nital.  

Na Figura 33.c), com aproximadamente 1.5% de alumínio, existe maior 

quantidade de martensita, o que pode estar associado a maior quantidade de 

alumínio, pode-se fazer uma correlação com o efeito da redução da energia de 

falha de empilhamento, pois quanto maior a concentração de alumínio no 

material maior será o valor de EFE. 

a) b) 

c) 



Klemms 

Figura 34  Microestruturas com ataque Klemms correspondem aos 
aços: a) Aço M6: 0 Al; b) Aço M7: 0.5 Al e c) Aço M8: 1.5 Al. 

Fonte: Própria da autora. 

Segundo a Figura 34, pode-se verificar a presença de uma pequena 

quantidade de austenita retida somente para as com amostras dos materiais M7 

e M8, isto pode ser explicado pela menor concentração de carbono presente no 

material M6, pois como já exposto o carbono tem grande influência na formação 

de austenita retida. Segundo Hu (2017), o não aparecimento de austenita retida, 

pode ser explicado pela pequena concentração de silício no material M6, pois o 

silício aumenta a atividade do carbono na ferrita, melhorando o particionamento 

do carbono da ferrita para a austenita. 

a) b) 

 

b) 

 
c) 



5.2.3.4 Microdureza 

Figura 35  Efeito do alumínio sobre a microdureza, comparando diferentes 
composições de alumínio.

Fonte: Própria da autora. 

É possível observar na Figura 35, uma maior dureza com a redução da 

concentração de alumínio. De acordo com Cooman (2012), quando se aumenta 

a concentração de alumínio aumenta-se a ductilidade e consequentemente 

reduz a dureza do material. 

 

5.3 Simulação Termodinâmica 

Os gráficos produzidos pelo Thermocalc® estão localizados nos anexos 

deste trabalho. 

Conforme análise dos resultados obtidos foi possível identificar que o 

aumento do manganês reduz a concentração de carbono para a formação do 

ponto eutetóide e reduz também a temperatura de formação de Ac3, tanto para 

o carbono 0.05% e 0.3%. Já o alumínio tem efeito contrário, quando maior a 

concentração de alumínio, o ponto eutetóide irá se formar com maior 

concentração de carbono e maiores serão as temperaturas de formação de Ac3. 



6. CONCLUSÃO 
 

Considerando as análises e resultados apresentados nesse trabalho, foi 

possível concluir que: 

 É necessário a utilização de microscopia eletrônica de 

varredura para a melhor análise e confirmação das 

microestruturas  apresentadas pelos materiais; 

 O aumento na concentração do manganês é responsável pela 

redução dos pontos Mi, Mf, Ac1 e Ac3; 

 O aumento da concentração de alumínio não tem grande 

influência sobre as temperaturas Mi, Mf e Ac1, porém reduz o 

Ac3. 

 O aumento da concentração de manganês aumenta a dureza 

Vickers, pois forma mais martensita em sua microestrutura, e 

taxa de resfriamento maiores também formarão mais 

martensita aumentando a dureza. 

 O aumento da concentração de alumínio, reduz a ductilidade e 

assim aumenta a dureza Vickers. 

 Tanto o aumento da concentração de manganês e de alumínio 

aumentam a energia de falha de empilhamento. 

 Nos aços em estudo para uma taxa de resfriamento de 50°C/s, 

há presença de austenita retida nos aços com maiores 

concentrações de carbono, embora a austenita retida também 

seja influenciada pelo manganês. 

 

  Pode se concluir que, os materiais adequados para aplicações 

automobilísticas até a presente etapa, por apresentarem mais concentração de 

austenita retida são os aços M4, M5, M7 e M8 embora seja ainda necessárias 

etapas de recozimento para finalizar o tratamento térmico sugerido. 

 

 

 

 



7. TRABALHOS FUTUROS 
 

 Analisar e confirmar as fases presentes, utilizando as técnicas de 

MEV e difração de raio-x; 

 

 Analisar onde e qual o tipo de austenita retida, utilizando as técnicas 

de EBSD; 

 

 Realizar ensaios de tração e teste charpy para checar as 

propriedades presentes nos materiais; 

 
 Aplicar recozimento intercrítico para confirmação de austenita retida 

presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 
 
ANDRES C. Garcia; CABALLERO, F.G.; CAPDEVILA, C.; ALVAREZ, L.F. 
Application of dilatometric analysis to the study of solid solid phase 
transformations in steels, Materials Characterization V. 48, p. 101  111, 
2002.  
 
ARCELORMITTAL COMPANY, Unidade Gent, Bélgica. Wei Xu. Method for 
manufacturing a high-strength steel sheet and sheet obtained by the 
method. BBE n. WO 2016/001889 A3 07, jan. 2016. 
 
AVNER, S.H. Introdución a la Metalurgia Física. Mc Graw-Hill, México,1975. 
 
BHADESHIA, H.K.D.H. Intepretation of the Microstructure of Steel. 
University of Cambridge, 2014. 
 
BRACKE, L.; MERTENS, G.; PENNING, J.; COOMAN, B. C.; LIEBEHERR, M.; 
AKDUT, N. Influence of phase transformations on the mechanical 
properties of high-strength austenitic Fe-Mn-Cr steel. Metallurgical and 
materials transactions A, v. 37, 2006. 
 
CALLISTER, Willian D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 
8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
 
Catálogo de dilatômetros. TA Instruments. Hülhorst. 
<https://www.tainstruments.com/dil-805ad/?lang=es>.Acesso em 05 de maio de 
2019. 
 
COOMAN, Bruno C.; Phase transformation in high manganese twinning-
induced plasticity (TWIP) steels. Woodhead publishing limited, 2012.  
 
COOMAN, Bruno C.; SPEER, Jonh G.; Fundamentals of Steel Product 
Metallurgy. Ghent: Hardcover, 2003.  
 
DOS SANTOS, Transformações de fases em materiais. Editora Unicamp, 
2006. ISBN8526807145. 2006. 
 
DUMAY, A.; CHATEAU, J.P.; ALLAIN, S.; MIGOT, S.; BOUAZIZ, O. Influence 
of addition elements on the stacking-fault energy and mechanical 
properties of an austenitic Fe Mn C steel. Mater. Sci. Eng. A p. 184-187, 
2008. 
 
HALDAR, S. SUWAS and D. BRATTACHARJEE. Third Generation of AHSS: 
Microstructure Design Concept, Microstructure and Texture in Steel and 
Other Materials. London: Springer, 2009. 
 
HAN, J.; LEE, Y.K. The effects of the heating rate on the reverse 
transformation mechanism and the phase stability of reverted austenite in 
medium Mn steels. Acta Mater. 2014, 67, p. 354 361. 
 



HU, B.; LUO, H. Recent progress in medium-Mn steels made with new 
designing strategies, a review. Mater. Sci. Technol. 2017, p. 1457-1464. 
HUANG, H.; MATSUMURA, O.; FURUKAWA, T. Retained austenite in low 
carbono, manganese steel after intercritical heat treatment. Mater. Sci. 
Technol., v 10, 1994, p. 621-626. 
 
JACQUES, P. J.; ALLAIN, S.; BOUAZIZ, O.; DE, A.; GOURGUES, A. F.; 
HANCE, B. M.; HOUBAERT, Y.; HUANG, J.; IZA-MEDIA, A.; KURGER, S. E.; 
RADU, M.; SAMEK, L.; SPEER, J.; ZHAO, L.; ZWAAG, S. On measurement of 
retained austenite in multiphase TRIP steels  results of blind round robin 
test involvinf six different techniques. Mater. Sci. Technol., v 25, 2009, p. 
567-574. 
 
KELLY, P. M.; NUTTING, M. A. The morphology of martensite. Jornal of the 
iron and steel institute, v.197, 1961. 
 
KRUPP, U.; ROTH, I.; CHIST, H.; KUBBELER, M.; FRITZEN, C. In situ SEM 
observation and analysis of martensitic transformation during short fatige 
crack propagation in metastable austenitic steel. Advanced Engenhering 
Materials, v. 12, 2010. 
 
LEE, T.H.; SHIN, E.; OH, Ch.; HA, H.Y.; KIM, S.J. Correlation between 
stacking fault energy and deformation microestruture in high interstitial-
alloyed austenitic steels. Acta Materialia, v.58, 2010. 
 
LEE, S.; LEE, S. J.; COOMAN, B. C. Austenite stability of ultrafine-grained 
tranformation-induced plasticity steel with Mn partitioning. Acta Materialia, 
v.65, 2011, p. 225-228. 
 
MATLOCK , David K.; SPEER, John G. Proceedings of the The 3rd 
International Conference on Structural Steels. ed. by H.C. Lee, The Korean 
Institute of Metals and Materials, Seoul, Korea, 2006, p. 774 781. 
 
MILEIKO, S.T. The tensile Strength and ductility of continuous fibre. 
Journal of Materials Science, v. 4, 1969, p. 974-977. 
 
MODENESI, Paulo J., Introdução à Física do Arco e sua Aplicação à 
Soldagem dos Metais. Belo Horizonte: UFMG, 2014. 
 
MOOR, Emmanuel De; GIBBS, Paul J.; SPEER John G.; MATLOCK David K. 
Strategies for Third-Generation Advanced High-Strength Steel 
Development. AIST Transactions, v.7, p. 133-144, nov. 2010. 
 
NEFF, D. V.; MITCHELL, T. E.; TROIANO, A. R. Influence of temperature, 
transformation and strain rate on ductility properties of austenitic 
stainless steel. Transactions of american society for metals, v.62, 1969. 
 
PICKERING, F. B. Physical metallurgical developmentes of stainless 
steels. Proc. Conf. Stainlees steel, 84, Gothenburg, 1984. 
 



REED, R. P.; SCHRAMM, R. E. Relationship between stacking-fault energy 
and X-ray measurements of staking fault probability and microstrain. J. 
Appl. Phys., v. 45, 1974. 
 
RIBAMAR, G. G.; Estudo da relação entre a composição química, energia 
de falha de empilhamento e transformação de fases na zona fundida em 
soldagem com arame tubular a base de Fe-Mn-Ni e avaliação da ZAC em 
um tubo centrifugado de liga Fe-27Mn-1Si. 2018. 90f. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Materiais)  Centro de Tecnologia, Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2018.  
 

SILVA, A. L., MEI, P. R., Aços e Ligas Especiais, 3. ed. São Paulo:Blucher, 
2014, p 121. 

 
SWALLOW, E., BHADESHIA, H. K. D. H. High resolution observations of 
displacemments caused by bainitic transformation. Mater. Sci. 
Technol.1996, p. 121-125. 
 

UMANTSEV, A. Thermal Effects of Phase Transformation. Field theoretic 
Method in PhaseTransformations: Springer, p. 201-244. ISBN 1461414865. 
2012 

 
WORLD AUTO STEEL. Advancend High-Strenght Steels Application 
Guidelines. Version 6.0.2017. Disponível em:  
< Https://www.worldautosteel.org/projects/advanced-high-strength-steel-
application-guidelines/ >. Acesso em 01 de maio de 2019. 
 
YAKUBSTOV, I. A.; ARIAPOUR, A.; PEROVIC, D. D. Effect of nitrogen on 
stacking fault energy of FCC iron based alloys. Acta Materialia, v. 47, 1999. 
 
ZACKAY V.F.; PARKER E.R.; FAHR D.; BUSCH R. The enhancement of 
ductility in high strength steels. Transactions of the ASM, 1969. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO A - DIAGRAMAS CCT 

Figura 36  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M1, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

Fonte: Própria da autora. 

Figura 37  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M2, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

Fonte: Própria da autora. 



Figura 38  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M3, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

Fonte: Própria da autora. 

Figura 39  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M4, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

Fonte: Própria da autora. 



Figura 40  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M5, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

Fonte: Própria da autora. 

Figura 41  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M6, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 



Figura 42  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M7, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 

Figura 43  Diagrama de resfriamento contínuo (CCT) para o M8, 
obtido a partir da técnica de dilatometria. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 



ANEXO B - MICROESTRUTURAS 

 

As microestruturas a seguir correspondem as amostras com taxa de 

aquecimento de 20°C/s e taxa de resfriamento 50°C/s. 

 

Figura 44  Microestrutura do M1, ataque nital 10%, 
taxa de resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

Figura 45  Microestrutura do M2, ataque nital 10%, 
taxa de resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 



Figura 46  Microestrutura do M3, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

Figura 47  Microestrutura do M4, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 



Figura 48  Microestrutura do M5, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 

Figura 49  Microestrutura do M6, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 



Figura 50  Microestrutura do M7, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

Figura 51  Microestrutura do M8, ataque nital 10%, taxa de 
resfriamento 50°C/s. 

 

Fonte: Própria da autora. 



ANEXO C  SIMULAÇÃO TERMODINÂMICA 

Figura 52  Diagrama de equilíbrio para o M1. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

Figura 53  Diagrama de equilíbrio para o M2. 

 

Fonte: Própria da autora. 



Figura 54  Diagrama de equilíbrio para o M3. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 

Figura 55  Diagrama de equilíbrio para o M4. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 



Figura 56  Diagrama de equilíbrio para o M5. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 

Figura 57  Diagrama de equilíbrio para o M6. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 



Figura 58  Diagrama de equilíbrio para o M7. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 

Figura 59  Diagrama de equilíbrio para o M8. 

 

Fonte: Própria da autora. 

 

 


