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RESUMO 

Restrições impostas por órgãos de regulamentação ambiental têm pressionado o setor 

automobilístico a buscar meios de reduzir o consumo de combustíveis fósseis durante a 

utilização dos veículos, sem que os padrões de segurança e desempenho dos automóveis sejam 

comprometidos. Diante disso, tem havido, nos últimos anos, uma crescente ênfase no 

desenvolvimento de aços avançados de alta resistência (AHSS), que propiciem uma boa relação 

entre a resistência mecânica e ductilidade. Visando aprimorar ainda mais as propriedades 

mecânicas dos AHSS para aplicação automobilística, principalmente dos aços da primeira 

geração (aços dual-phase e aços TRIP), tem-se estudado continuamente modelos de ciclos 

térmicos bem planejados como forma de controlar as transformações de fases e obter 

microestruturas adequadas para a aplicação. Desta forma, este trabalho avaliou o efeito da 

austenitização intercrítica como etapa antecedente a um tratamento de têmpera e partição 

(Q&P) aplicado a um aço com composição química típica de um TRIP780. Assim, buscou-se 

elaborar ciclos térmicos de têmpera convencional e têmpera e partição (Q&P) - ambos com 

austenitização intercrítica - que resultem em um produto com propriedades mecânicas 

equivalentes aos aços da terceira geração de AHSS. Foram realizadas simulações físicas em um 

dilatômetro de têmpera, além de simulações computacionais de transformação e partição 

química entre as fases no equilíbrio termodinâmico, utilizando o software MatCalc®. Os 

resultados obtidos nas simulações físicas e computacionais foram comparados. Para cada 

temperatura de austenitização avaliada, foram determinadas as temperaturas Ms 

correspondentes. Para isso, utilizou-se equações empíricas de previsibilidade da literatura, além 

do método do desvio mínimo aplicado às curvas de dilatometria. Em função dos resultados 

obtidos nas etapas anteriores, foi selecionada uma condição de austenitização intercrítica que 

resulte em uma microestrutura constituída por proporções adequadas de ferrita, bainita, 

martensita e austenita retida após a têmpera. Além disso, aplicando simulação termodinâmica 

computacional e os modelos CCE e CCET, foi avaliado o efeito da austenitização intercrítica 

sobre a fração de austenita retida em ciclos térmicos de têmpera e partição. Com isso, foram 

executados dois tipos de tratamentos térmicos, um deles de têmpera com austenitização 

intercrítica e outro de têmpera e partição após austenitização intercrítica. Entre os principais 

resultados destacam-se a evolução das frações de fase ferrita e austenita de acordo com a 

temperatura de austenitização intercrítica (AI). Foi verificado que há uma correlação positiva 

entre a temperatura AI e a fração de fase austenítica, e, de maneira contrária, houve uma 
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correlação negativa entre a temperatura AI e a fração de ferrita. Também vale destacar o efeito 

da concentração de carbono na austenita e a temperatura Ms em função da temperatura AI. 

Quanto maior a quantidade de ferrita presente na microestrutura, maior será o teor de carbono 

na austenita, e, consequentemente, menor será a temperatura Ms. A compreensão destas 

relações se mostrou de fundamental importância para o planejamento do tratamento térmico de 

Q&P. Com relação aos tratamentos térmicos, a melhoria das propriedades mecânicas destes 

aços mostrou-se bastante satisfatória. O aço submetido ao tratamento de têmpera convencional 

com austenitização intercrítica apresentou um valor de limite de resistência de 

aproximadamente 1458MPa e alongamento total de ~12%. Já o aço submetido ao tratamento 

de têmpera e partição após austenitização intercrítica apresentou limite de resistência de 

~1274MPa e alongamento total de ~19,6%. Estes resultados evidenciam que, os tratamentos 

térmicos propostos foram eficientes para melhorar as propriedades mecânicas iniciais do aço, 

atingindo valores equivalentes aos aços AHSS da terceira geração.  

Palavras-chave: Austenitização Intercrítica; Aço TRIP780; Têmpera e Partição; Modelo CCE; 

Modelo CCET.  
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ABSTRACT 

The requirements imposed by environmental regulatory agencies have put pressure on the 

automobile sector to seek ways to reduce the consumption of fossil fuels during the use of 

vehicles, without compromising the safety and performance standards of automobiles. In view 

of this, there has been, in recent years, a growing emphasis on the development of advanced 

high strength steels (AHSS), which provides a good relationship between strength and ductility. 

Aiming to further improve the mechanical properties of AHSS for automotive application, 

especially of first-generation steels (dual-phase steels and TRIP steels), well-planned thermal 

cycle models have been continuously studied as a way of controlling phase transformations and 

obtaining microstructures suitable for the application. Therefore, this work evaluated the effect 

of intercritical austenitization as a previous step to a quenching and partitioning treatment 

(Q&P) applied to a steel with typical chemical composition of a TRIP780 steel. Thus, it was 

sought to develop thermal cycles of conventional quenching and quenching and partitioning 

process (Q&P) after intercritical austenitization that would provide a product with mechanical 

properties equivalent to the steels of the third-generation of AHSS. Physical simulations were 

performed on a quench dilatometer and computer simulations of phase transformation and 

chemical partition between phases in equilibrium using the MatCalc® software. The results 

obtained in the physical and computational simulations were compared. For each 

austenitization temperature evaluated, the corresponding Ms temperatures were determined. 

For this, empirical predictability equations from the literature were used, in addition to the 

minimum deviation method applied to the dilatometry curves. Depending on the results 

obtained in the previous steps, an intercritical austenitization condition was selected that 

results in a microstructure consisting of adequate proportions of ferrite, bainite, martensite and 

austenite retained after quenching. In addition, applying computational thermodynamic 

simulation and the CCE and CCET models, the effect of intercritical austenitization on the 

fraction of austenite retained in thermal quenching and partition cycles was evaluated. With 

this, two types of heat treatments were performed, one of them of quenching with intercritical 

austenitization and the other of quenching and partitioning after intercritical austenitization. 

Among the main results, the evolution of the ferrite and austenite phase fractions according to 

the intercritical austenitization temperature (IA) stand out. It was verified that there is a 

positive correlation between the IA temperature and the austenitic phase fraction, and, on the 

contrary, there was a negative correlation between the IA temperature and the fraction of 
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ferrite. It is also worth highlighting the effect of carbon concentration in the austenite and the 

Ms temperature as a function of the IA temperature. The greater the amount of ferrite present 

in the microstructure, the greater the carbon content present in the austenite, and, 

consequently, the lower the Ms temperature. Understanding these relationships proved to be of 

fundamental importance for the planning of Q&P heat treatment. With regard to heat 

treatments, the improvement of the mechanical properties of these steels proved to be quite 

satisfactory. The steel subjected to conventional hardening treatment with intercritical 

austenitization presented a tensile strength value of approximately 1458MPa and total 

elongation of ~12%. The steel submitted to quenching and partitioning treatment after 

intercritical austenitization had a tensile strength of ~1274MPa and total elongation of 

~19.6%. These results are showing that the proposed heat treatments were efficient to improve 

the initial mechanical properties of the steel, reaching values equivalent to third-generation 

AHSS steels. 

Key-words: Intercritical Austenitization; TRIP780 steel; Quenching and Partitioning; CCE 

model; CCET model.  
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1 INTRODUÇÃO 

O setor de transportes tem sido uma das mais importantes forças motrizes da economia. No 

entanto, segundo a EIA (U. S. Energy Information Administration) (EIA, 2003), ele também é 

o que mais tem contribuído com as emissões de gases CO2 na atmosfera, apresentando uma 

estimativa de crescimento em emissões de 2% ao ano entre 2001 e 2025 (WILLS, 2008). Nesse 

cenário, órgãos ambientais têm adotado medidas cada vez mais rigorosas com o intuito de 

reduzir os impactos negativos do setor ao meio ambiente, pressionando assim a indústria 

automobilística a buscar meios de minimizar estes efeitos. Alguns estudos revelaram que uma 

redução de 10% na massa de um veículo pode gerar uma economia no consumo de combustível 

entre 2% e 4%. Além disso, para cada quilograma a menos de um automóvel, pode-se gerar 

uma redução nas emissões de até 0,09g de CO2/km. Considerando estas reduções de gás 

emitidos na atmosfera, a indústria automobilística tem compreendido que a diminuição de peso 

dos carros pode ser uma alternativa de curto e médio prazo (JANEIRO, 2019). 

Entretanto, para alcançar esse objetivo, há a necessidade de se utilizar aços com maior 

resistência mecânica, possibilitando a fabricação de componentes com chapas cada vez mais 

finas, que sejam resistentes e ainda capazes de se deformar plasticamente. Nesse contexto, 

percebe-se uma evolução contínua das ligas empregadas neste segmento. Como exemplo, os 

aços AHSS (Advanced High Strength Steel), como os aços TRIP (Transformation Induced 

Plasticity), os aços DP (Dual Phase), os aços TWIP (Twinning-Induced Pasticity Steel), entre 

outros (JANEIRO, 2019). Os aços TRIP pertencem à primeira geração de aços AHSS e se 

mostraram como uma opção para o setor automobilístico, visto que oferecem uma boa 

combinação de resistência mecânica e ductilidade (JANEIRO, 2019). Esta combinação se deve 

às complexas microestruturas compostas por diferentes frações de ferrita, bainita, martensita e 

austenita retida. Em decorrência da significativa variedade de possíveis microestruturas e, 

consequentemente, propriedades mecânicas alcançáveis, existem diferentes graus comerciais 

de aços TRIP, dentre eles o TRIP980, TRIP800, TRIP780, TRIP700 e TRIP600.  

O modo como um material se comporta na presença de um concentrador de tensões, bem como 

sua capacidade de absorver energia é de grande interesse para a indústria automobilística em 

relação à utilização de aços em componentes estruturais de um automóvel. As tendências atuais 

na indústria automotiva têm se concentrado, principalmente, no aumento das propriedades de 

resistência ao choque dos veículos e, ao mesmo tempo, na redução do consumo de combustíveis 
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e emissões de gases na atmosfera (AYDIN et al., 2013). Desta forma, os aços avançados de alta 

resistência (AHSS) oferecem uma oportunidade para se desenvolver peças mais leves e com 

ótimo custo benefício, proporcionando um aumento da segurança dos passageiros e otimizando 

o desempenho ambiental para aplicações automotivas (AYDIN et al., 2013; BHADESHIA e 

HONEYCOMBE, 2006).  

No contexto atual de busca contínua por aços com boas relações entre resistência mecânica e 

tenacidade para aplicação automotiva, muitos estudos vêm sendo desenvolvidos a fim de se 

definir rotas de tratamentos térmicos que permitam obter uma terceira geração de AHSS. Uma 

dessas rotas que tem ganhado grande destaque é a têmpera e partição (Quenching and 

Partitioning - Q&P), que tem sido aplicada em escala experimental com resultados promissores 

para aços C-Mn-Si e C-Mn-Al (DING et al., 2014; NYYSSONEN et al., 2019; KONG et al., 

2018). Trabalhos recentes têm mostrado, para alguns tipos de aços, um grande potencial em se 

utilizar austenitizações intercríticas como etapa que antecede os ciclos térmicos de têmpera e 

partição. Considerando que em linhas de produção de aços TRIP já se utiliza atualmente 

austenitização intercrítica, a proposta de realizar tratamentos industriais de Q&P a partir de aços 

parcialmente austenitizados poderia ser favorecida (NYYSSONEN et al., 2019; KONG et al., 

2018). Durante a austenitização intercrítica, a austenita formada será significativamente mais 

rica em C e Mn do que aquela formada em uma austenitização completa convencional e, 

portanto, durante um resfriamento contínuo, ela terá sua cinética de decomposição em 

constituintes difusionais, como ferrita proeutetóide e perlita, retardada (LEE et al., 2011). Com 

o enriquecimento da austenita, principalmente em C e Mn, haverá uma tendência de diminuição 

das temperaturas de início e final de transformação martensítica (Ms e Mf) e de aumento da 

fração de austenita retida à temperatura ambiente, principalmente após um processo 

subsequente de Q&P (DING et al., 2014; HAN et al., 2013; TOJI et al., 2014).  

Estudos apontam que, para um determinado tipo de aço, caso os efeitos da austenitização 

intercrítica sobre a evolução microestrutural, a partição de elementos e a temperatura Ms fossem 

adequadamente caracterizados, poder-se-ia definir condições ideais de austenitização 

intercrítica (temperatura e tempo) que conferissem ao aço um balanço adequado de frações 

ferrita/austenita e um enriquecimento satisfatório da austenita metaestável em C e Mn. Além 

disso, espera-se adequar condições de forma a realizar um ajuste fino da temperatura Ms, para 
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que favoreça a execução bem-sucedida de ciclos térmicos posteriores de têmpera e partição 

(NYYSSONEN et al., 2019; KONG et al., 2018; HAN et al., 2013).  

Diante do exposto, vê-se a necessidade de melhor compreender os efeitos de diferentes 

condições de austenitização intercrítica sobre a evolução microestrutural de um aço com 

composição química típica de um TRIP780, avaliando o efeito da temperatura de austenitização 

intercrítica sobre as frações de fases, a partição de elementos, a temperatura Ms, bem como as 

propriedades mecânicas finais do aço, utilizando-se modelos teóricos de previsibilidade e 

procedimentos experimentais, que possibilitem a definição de uma condição ótima de 

austenitização intercrítica que permita comparar o comportamento mecânico de amostras 

submetidas a um tratamento térmico de têmpera convencional com um de têmpera e partição 

(Q&P). Com isso, espera-se planejar um ciclo de tratamento térmico de têmpera e partição com 

austenitização intercrítica visando obter um produto com limite de resistência à tração 

compatível com os aços martensíticos, porém, com ductilidade superior e assim, agregar valor 

à composição química do material estudado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

  

2 OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a evolução microestrutural, 

partição de elementos, temperatura Ms e definir uma condição ótima de austenitização a fim de 

comparar um tratamento térmico de têmpera convencional com um de têmpera e partição, 

ambos submetidos a uma austenitização intercrítica prévia, avaliando as propriedades 

mecânicas resultantes de ambos tratamentos realizados em um aço com composição química 

típica de um TRIP780.  

 Objetivos Específicos 

▪ Simular computacionalmente as transformações de fases, composição e partição de 

elementos no equilíbrio em função da temperatura de austenitização intercrítica 

fazendo-se uso do software MatCalc®; 

▪ Simular fisicamente, em um dilatômetro de têmpera, o efeito da temperatura de 

austenitização intercrítica sobre as frações de fases e demais características 

microestruturais do aço estudado quando temperado; 

▪ Avaliar o efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a temperatura Ms do 

aço, comparando os resultados obtidos por dilatometria com os dados de simulação 

computacional associados à utilização de equações empíricas da literatura; 

▪ Executar uma previsão matemática do efeito da temperatura de austenitização 

intercrítica sobre a fração de fases em ciclos de tratamentos térmicos de têmpera e 

partição; 

▪ Avaliar e comparar as microestruturas, bem como as propriedades mecânicas, medidas 

em tração e impacto à temperatura ambiente, para duas condições de tratamentos 

térmicos: i) têmpera convencional após submissão à condição otimizada de 

austenitização intercrítica e; ii) têmpera e partição após submissão à condição otimizada 

de austenitização intercrítica.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 A Indústria Automotiva e o Meio Ambiente 

O setor de transportes tem sido uma das mais importantes forças que impulsionam a economia 

de um país. Estima-se que o aumento advindo deste setor esteja entre 3 a 5% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de um país. Porém, este crescimento vem causando diversos impactos ambientais, 

principalmente relacionados à poluição do ar. De acordo com Loureiro (2005), a maior parte 

dos derivados de petróleo consumidos no mundo destina-se ao setor de transportes. Além disso, 

este ramo é o que tem aumentado de forma mais acelerada as suas taxas de emissões de CO2 na 

atmosfera, com crescimento de 2% ao ano, no período de 2001 a 2025 (EIA, 2003). Com isso, 

deve-se buscar meios de estimular o crescimento do setor de forma estruturada a fim de 

minimizar os impactos causados ao meio ambiente (WILLS, 2008).  

Devido a esta crescente poluição atmosférica provocada pelas emissões de gases provenientes 

dos automóveis, órgãos ambientais têm se motivado a estabelecer regulamentos cada vez mais 

rígidos, de forma a reduzir os impactos negativos ao meio ambiente, causados pelo setor de 

transportes (O’DONNELL e O’DONNELL, 2018). Desta forma, a indústria automobilística, 

bastante pressionada por estes órgãos reguladores, busca reduzir o peso dos seus automóveis, o 

que implica diretamente na redução do consumo de combustíveis e, consequentemente, nas 

emissões de CO2 na atmosfera (HORWARTH e CANNON, 2012). De acordo com Horwarth e 

Cannon (2012), a emissão de CO2 na atmosfera está diretamente relacionada com a redução no 

consumo de combustível. A relação entre a emissão de CO2 na atmosfera e a redução no 

consumo de combustível é mostrada na Figura 3.1, na qual pode-se observar que as emissões 

de gases CO2 diminuem à medida que aumenta a economia no consumo de combustível nos 

automóveis, onde o eixo da ordenada representa o desempenho do veículo de acordo com o 

padrão americano e o eixo da abscissa representa a redução de massa de gás emitido para a 

atmosfera a cada milha percorrida. Segundo Poznak et al. (2018), uma redução de 10% na 

massa de um veículo pode gerar uma economia no consumo de combustível entre 2-4%. Além 

disso, cada kg de redução do peso do automóvel pode resultar em uma diminuição da emissão 

de CO2 de 0,09g de redução de peso a cada quilômetro percorrido (JANEIRO, 2019). A Figura 

3.2 apresenta os efeitos da redução de peso dos veículos de acordo com as emissões de CO2, 

bem como a parcela da emissão do gás em cada etapa da vida útil de um automóvel, desde a 

produção até o uso.  
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Figura 3.1.  Relação entre economia de combustível e emissão de CO2 por veículos automotores.  

Fonte: Adaptado de Horwath e Cannon (2012). 

 

 

 

Figura 3.2. Produção de gases CO2 decorrente de cada etapa da vida útil de um automóvel.  

Fonte: Adaptado de Janeiro (2019). 

 

 

Pode-se notar por meio da Figura 3.2 que, dentre as etapas de produção do veículo, o período 

de utilização representa a maior parcela de emissão de CO2 (simbolizada pela cor verde-clara 

no gráfico). Além disso, observa-se pelo gráfico que, ao se reduzir o peso do veículo de 1253kg 

para 800kg, há uma redução na emissão de CO2 global de 47000kg/t para 29000kg/t, 
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representando uma diminuição de 38%. Estes resultados indicam que a redução de peso dos 

veículos é uma forma bastante eficiente para a diminuição da poluição atmosférica causada pela 

emissão de gases provenientes dos automóveis.  

Diante disso, a indústria automobilística tem buscado materiais que apresentem elevada 

resistência mecânica, a fim de permitir a fabricação de peças com menor volume de material, e 

ao mesmo tempo, que possuam boa capacidade de absorção de energia, caso o automóvel sofra 

uma colisão. Desta forma, os automóveis têm sido fabricados com chapas cada vez mais finas, 

com o objetivo de se reduzir o peso do veículo, mas que se deformem plasticamente para 

minimizar a energia de impacto sobre os passageiros (JANEIRO, 2019).  

Os componentes do veículo são projetados para suportar diversos esforços e tensões, garantindo 

a estabilidade do mesmo. Por isso, a escolha dos materiais empregados para este segmento deve 

ser bastante criteriosa, atendendo as demandas tecnológicas e ambientais da indústria 

automotiva, como a redução das emissões de gases provenientes dos automóveis, o aumento na 

eficiência de combustível, o aumento na segurança dos veículos, redução de barulhos e 

vibrações, redução de custo, entre outros. No chassi do veículo, existem duas regiões com 

diferentes características e requisitos de segurança. Estas regiões são apresentadas na Figura 

3.3. O compartimento no qual o passageiro está confinado é chamado de “caixa segura”. Esta 

região é projetada de forma a prevenir qualquer deformação que comprometa a integridade da 

estrutura e a segurança do passageiro em uma eventual colisão. Já as regiões dianteiras e 

traseiras do veículo, são chamadas de “zonas de deformação”. Estas áreas são planejadas para 

absorver o máximo de energia possível de tal sorte que esta região amorteça o impacto durante 

uma colisão, preservando a integridade da caixa segura, lugar no qual se encontram os 

passageiros (PEREIRA et al., 2015; TAMARELLI et al., 2011).  

 

Figura 3.3. Zonas de impacto de um automóvel.  

Fonte: Adaptado de Janeiro (2019). 
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Neste contexto, há uma evolução contínua de ligas empregadas para este segmento, que são os 

Aços Avançados de Alta Resistência (Advanced High Strength Steel – AHSS), dos quais fazem 

parte os aços TRIP (Transformation Induced Plasticity), aços TWIP (Twinning Induced 

Plasticity Steel), aços DP (Dual Phase), entre outros. De acordo com Hall e Fekete (2017), ao 

incorporar ligas da classe AHSS em veículos de baixa performance, foi possível obter uma 

redução de aproximadamente 16% em peso dos automóveis. Já Mueller (2016) obteve valores 

de redução de peso dos automóveis na ordem de 25% utilizando aços de alta resistência.  

Ao contrário dos aços convencionais, que diminuem sua ductilidade com o aumento da 

resistência mecânica, os aços AHSS modernos conseguem combinar uma elevada resistência 

mecânica com uma boa formabilidade. Em função da maior capacidade de absorção de energia, 

os aços AHSS são adequados para aplicação em peças que são submetidas a cargas dinâmicas 

durante uma colisão. Com isso, o emprego de aços com elevada resistência mecânica e boa 

ductilidade, como os AHSS, permite que a espessura das chapas utilizadas nos automóveis seja 

reduzida, contribuindo para a redução de peso nos carros, resultando na redução do consumo 

de combustível. O quão melhor for a relação de tenacidade do material, será possível produzir 

chapas metálicas cada vez menos espessas, sem prejuízos na formabilidade e resistência 

mecânica do componente (KUZIAK et al., 2008). 

 Evolução dos Aços Avançados de Alta Resistência (AHSS) 

A fim de cumprir as rigorosas exigências em relação às propriedades mecânicas dos aços em 

suas aplicações, um novo conceito de ligas vem sendo desenvolvido, baseando-se em sistemas 

complexos de multifases, que é o caso dos aços avançados de alta resistência (AHSS) 

(RADWANSKI et al., 2015). Assim, a indústria de aços responde a esta demanda 

desenvolvendo novas combinações de propriedades e microestruturas de seus aços. Os 

mecanismos de endurecimento dos aços, como endurecimento por solução sólida, refino de 

grão, endurecimento por transformações controladas, endurecimento por precipitação, 

envelhecimento, entre outras, são empregados nos materiais de forma individual ou em 

combinação, associados a adições adequadas de elementos de liga e a aplicação de 

procedimentos termomecânicos (FOSTEIN, 2015).  
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A importância dos AHSS pode ser comprovada pelo crescimento de sua aplicação nos veículos 

na América do Norte. A Figura 3.4 apresenta a quantidade (em peso) de aços AHSS empregados 

nos veículos no período de 1975 com projeção até o ano de 2020. A utilização destes aços 

aumentou cerca de 15% ao longo destes anos (SCHULTZ e ABRAHAM, 2009). O aumento 

significativo no uso destes aços reflete a eficiência da sua aplicação em relação ao 

desenvolvimento dos veículos, à economia e à segurança dos mesmos.  

 

Figura 3.4. Evolução na quantidade absoluta e no percentual de peso de aços AHSS em veículos na 

América do Norte.  

Fonte: Adaptado de Schultz e Abraham (2009). 

 

 

Os aços avançados de alta resistência podem ser classificados em 1ª, 2ª e 3ª geração. A primeira 

geração de aços AHSS compreende os aços DP, aços TRIP, Complex Phase (CP) e aços 

martensíticos (MART) (RADWANSKI et al., 2015). O desenvolvimento destes aços se deu na 

década de 80, os quais se destacaram por possuírem uma resistência mecânica superior aos aços 

convencionais. Foram incorporados à indústria automobilística devido a segurança que 

ofereciam em sua aplicação, sendo ainda bastante utilizados nos dias atuais, principalmente em 

estruturas da carroceria dos automóveis (DECOL, 2017).  

A segunda geração compreende os aços twinning induced plasticity (TWIP), lightweight with 

induced plasticity (L-IP) e aços austeníticos (AUST.SS) (RADWANSKI et al., 2015). Estes 

aços foram introduzidos uma década após os aços da primeira geração, com o intuito de 
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combinar uma boa ductilidade com resistência mecânica. Porém, o seu alto custo e dificuldade 

de fabricação inibiram a incorporação destes aços efetivamente ao mercado automobilístico 

(DECOL, 2017).  

Já a terceira geração dos aços AHSS visa combinar os constituintes multifásicos que aumentam 

a resistência mecânica (1ª geração), com a fase metaestável austenita, que auxilia nos 

mecanismos de endurecimento induzido por transformação martensítica e endurecimento por 

maclação (características da 2ª geração de aços AHSS) (RADWANSKI et al., 2015). Estes aços 

apresentam uma excelente combinação de resistência mecânica e ductilidade, que os destacam 

em relação aos aços da primeira geração, visto que a maior ductilidade do aço permite a sua 

conformação a frio e possibilita a fabricação de geometrias mais complexas. Além disso, estas 

características são importantes para promover um melhor desempenho em colisões. Com isso, 

os aços AHSS da 3ª geração podem ser a melhor alternativa para o uso em componentes das 

estruturas de carrocerias, uma vez que possibilitam boas proporções de resistência 

mecânica/peso, além de possuírem menores custos, podendo substituir as soluções mais caras, 

tais como perfis de alumínio ou aços ao boro estampados a quente (DECOL, 2017). 

A Figura 3.5 apresenta o diagrama de formabilidade global que relaciona o alongamento total 

com o limite de resistência de vários aços AHSS. A proposta da terceira geração de aços AHSS 

é obter uma combinação de características das duas primeiras gerações de aços AHSS, como 

representada pela Figura 3.6.  

 

Figura 3.5. Diagrama de formabilidade global de aços AHSS de várias gerações. 

Fonte: Adaptado de Aydin et al. (2013). 
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Figura 3.6. Diagrama de formabilidade global de aços AHSS evidenciando a terceira geração. 

Fonte: Adaptado de Aydin et al. (2013). 

 

 

 Aço TRIP 

Os aços multifásicos assistidos pelo efeito TRIP constituem uma geração de materiais que 

apresentam excelentes propriedades mecânicas. Os aços TRIP foram desenvolvidos com o 

intuito de estabelecer uma boa combinação de resistência mecânica e ductilidade, a fim de 

responder às demandas do mercado automobilístico, tais como a melhoria na capacidade de 

absorção de impacto e redução do peso dos veículos (CREUZIGER e FOECKE, 2010; WANG 

et al., 2010; DOBRZANSKI et al., 2009; JIANG et al., 2008; MUKHERJEE et al., 2008; 

WANG et al., 2004; FURNÉMONT et al., 2002; CORNETTE et al., 2001). 

O efeito TRIP é um mecanismo particular de deformação que constitui um dos aspectos 

principais do processamento dos aços submetidos a este efeito. Esta transformação consiste em 

um mecanismo de endurecimento por deformação, que dificulta a ocorrência de deformações 

localizadas, aumentando o alongamento uniforme e a taxa de encruamento (MASEK et al., 

2009; FERRER, 2003; JHA e MISHRA, 1999; ROS-YÁÑEZ e MERTENS, 2001; 

TIMOKHINA et al., 2003).  

As primeiras observações a respeito de um aumento inesperado da ductilidade de aços 

austeníticos, em função da transformação de fase da austenita para a martensita, foram 

reportadas inicialmente por Gunther Wassermann em 1937 (WASSERMANN (1937) apud 

BLECK (2002)). A partir de então, várias pesquisas foram realizadas a respeito do efeito TRIP 

em diversos tipos de aços, como os inoxidáveis austeníticos e aços de baixa liga, uma vez que 

estes possuem uma certa quantidade de austenita retida metaestável em sua microestrutura 
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(MATSUMURA et al., 1987). Vários autores como Sugimoto et al. (1992), Hanzaki et al. 

(1995), Sugimoto et al. (1995), Hanzaki et al. (1997), Girault (1999) e Bleck (2002) 

verificaram, a partir do início da década de 90, o efeito TRIP a partir da metaestabilidade da 

austenita retida em aços multifásicos de baixa liga contendo concentrações relativamente altas 

de Si e Mn (entre 1,0 e 2,5% em peso) (FERRER, 2003).  

Para se obter o efeito TRIP, os aços empregados devem possuir uma certa fração volumétrica 

de austenita retida suficiente para induzir uma transformação plástica da austenita para uma 

fase mais dura (martensita). Esta quantidade de austenita é obtida em um resfriamento contínuo 

após um ciclo de tratamento termomecânico ou como parte do recozimento após a laminação a 

frio, de forma a atingir uma microestrutura final multiconstituída (MARTINS, 2015).  

O incremento em termos de resistência mecânica e ductilidade dos aços TRIP se deve à 

transformação da fase de equilíbrio metaestável (austenita retida) para a martensita durante a 

conformação do material. Este fenômeno é apresentado na Figura 3.7. Durante a deformação, 

a fase austenítica se transforma em martensita à medida que o nível de deformação aplicado 

aumenta. Como consequência, a ruptura do material é retardada em toda a sua extensão, 

gerando ganhos significativos em termos de alongamento. Além disso, ao ocorrer a 

transformação martensítica, o material sofre uma expansão volumétrica que leva a um aumento 

expressivo na quantidade de discordâncias na matriz ferrítica, proporcionando ganhos na 

capacidade de encruamento do material (COOMAN, 2004).  

 

Figura 3.7. Representação esquemática do efeito TRIP indicando a transformação da austenita retida 

em martensita. γret: austenita retida; α’: martensita; α: ferrita; γ: austenita; αb: bainita.  

Fonte: Cooman (2004). 
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Como resultado do efeito TRIP, estes aços possuem excelente conformabilidade e alta 

capacidade de alongamento, o que possibilita a fabricação de peças mais complexas. Ao se 

comparar estes aços com outras ligas da classe AHSS, como os aços Dual Phase e os aços de 

alta resistência baixa liga, nota-se um maior desempenho tanto em relação ao limite de 

resistência do material quanto ao alongamento total. Esta afirmação pode ser confirmada por 

meio da Figura 3.8, a qual apresenta a curva de tensão versus deformação dos três tipos de aços 

AHSS mencionados acima. De acordo com esta análise, pode-se afirmar que a resistência 

mecânica e a capacidade de absorção de energia são maiores para o aço TRIP em relação aos 

demais, constatando a melhor empregabilidade destes aços para os componentes 

automobilísticos (JANEIRO, 2019).  

 

Figura 3.8. Curva tensão x deformação para aços TRIP, Dual Phase e HSLA.  

Fonte: Adaptado de WorldAutoSteel (2009). 

 

 

A Figura 3.9 apresenta as curvas de tensão versus deformação comparando três diferentes tipos 

de aço TRIP com um aço carbono comum. É fácil observar que todos os três tipos de aços TRIP 

apresentam maiores valores de resistência mecânica e alongamento se comparados ao aço 

carbono comum. Este comportamento pode ser atribuído às altas taxas de encruamento que os 

aços TRIP apresentam. A tensão necessária para iniciar a transformação é diretamente 

dependente da estabilidade da fase austenítica remanescente, característica destes aços. Com 

isso, quanto mais instável for a austenita, mais rapidamente a transformação irá ocorrer. 
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Entretanto, quando esta fase se torna mais estável, a transformação austenita-martensita é 

retardada até que maiores níveis de tensão sejam atingidos, permitindo desta forma, que a 

austenita remanescente absorva uma grande quantidade de deformação durante uma eventual 

colisão, antes que a transformação martensítica ocorra (TAMARELLI, 2011).  

 

Figura 3.9. Curvas tensão verdadeira versus deformação verdadeira de diversos tipos de aços TRIP 

sendo comparadas à de um aço carbono comum. 

Fonte: Adaptado de Tamarelli (2011). 

 

 

De acordo com as microestruturas e propriedades mecânicas almejadas, diversas composições 

químicas destes materiais vêm sendo desenvolvidas para este fim (FUKUGAUCHI, 2010). Os 

elementos de liga desempenham um papel importante na estabilidade termodinâmica e na 

cinética das transformações de fases (FERRER, 2003). Os principais elementos que 

influenciam as propriedades finais no caso dos aços TRIP são carbono, manganês, silício e 

alumínio.  

O carbono é um elemento intersticial capaz de promover o endurecimento por solução sólida 

do aço. Além disso, o carbono é o principal elemento estabilizador da austenita, que influencia 

diretamente na quantidade desta fase à temperatura ambiente, favorecendo assim o efeito TRIP 

(FARIA, 2019).  
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O manganês é um elemento que também estabiliza a fase austenítica e diminui a temperatura 

de início de transformação Ar3. Ele é utilizado para aumentar a solubilidade do carbono na 

austenita, devido ao seu efeito inibidor da formação da ferrita durante o resfriamento, de modo 

a minimizar um possível enriquecimento de carbono nesta fase e favorece o enriquecimento de 

carbono na austenita. Além disso, o manganês é capaz de melhorar a temperabilidade e 

resistência mecânica desses aços, pois retarda a formação da perlita no resfriamento contínuo e 

favorece o aumento de resistência mecânica do material pelo mecanismo de endurecimento por 

solução sólida (BLECK, 2002; FERRER, 2003).  

O silício, por sua vez, facilita a formação da ferrita em estágios iniciais do resfriamento, o que 

acentua o processo de difusão de carbono para a austenita. Além disso, durante a transformação 

bainítica, este elemento dificulta a formação da cementita, o que, mais uma vez, induz a difusão 

de carbono para a austenita, favorecendo a estabilidade desta fase. A precipitação de carbonetos 

é retardada durante a formação da bainita devido à baixa solubilidade do Si na cementita, que 

favorece a segregação de átomos de carbono da ferrita bainítica para a austenita remanescente 

(EHRHARDT et al., 2004; PICHLER, 1998). Apesar da adição do silício proporcionar ganhos 

para os aços TRIP, quando realizada em níveis elevados, pode provocar perda de qualidade 

superficial no produto final, principalmente em função da formação de óxidos (carepa) de difícil 

remoção durante o processo de laminação a quente do material. Como forma de remediar este 

problema, outras ligas foram estudadas utilizando-se o alumínio como um eventual substituto 

do silício nos aços TRIP. O alumínio também favorece a formação da ferrita, porém com uma 

capacidade de supressão da formação de carbonetos mais fraca, se comparado ao Si. Devido ao 

seu baixo potencial de endurecimento por solução sólida, o alumínio deve ser utilizado sempre 

combinado com teores mais altos de carbono ou fósforo (BLECK, 2002).  

A Figura 3.10 apresenta, de forma esquemática, o efeito de alguns elementos de liga comumente 

utilizados nos aços TRIP sobre as transformações de fases no estado sólido que ocorrem durante 

um ciclo de recozimento contínuo.  
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Figura 3.10. Efeito da adição de elementos de liga na transformação de fases da austenita sob 

recozimento contínuo. 

Fonte: Adaptado de Ehrhardt (2004). 

 

 

Existem diferentes graus de aços TRIP, que diferem entre si, basicamente, pela rota de 

processamento, que confere uma microestrutura com diferentes frações de constituintes 

característicos deste tipo de aço. A Tabela 3.1 apresenta alguns tipos de aços TRIP de baixa 

liga com seus respectivos valores de limite de resistência, alongamento total, bem como 

algumas de suas aplicações dentro da zona de deformação de um veículo. 
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Tabela 3.1: Propriedades e aplicações de alguns aços TRIP baixa liga. 

Adaptado de Wei et al. (2015), Faria (2019), Costa et al. (2012), Pereira et al. (2015), Liu et al. 

(2010). 

 

Grau de 

aço TRIP 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 
Aplicações 

TRIP980 1005 15,5 

Pilar B superior, travessa do teto, berço do 

motor, reforço dianteiro e traseiro, estrutura 

do assento; 

TRIP800 852 24 
Componente do Painel Dash, travessas e 

reforço do teto; 

TRIP780 790 35 
Barra de segurança da porta, subconjunto do 

assoalho; 

TRIP700 751 29 Reforços laterais, caixa de colisão; 

TRIP600 680 34 Reforços do chassi e reforço de trilho; 

 

 Austenitização Intercrítica 

O processo de austenitização intercrítica, procedimento no qual realiza-se o aquecimento de um 

aço até uma temperatura compreendida entre Ac1 e Ac3, é amplamente utilizado em aços com 

teor médio de Mn (SHAO et al., 2018). Segundo Jun et al. (2011), as propriedades mecânicas 

dos aços são influenciadas drasticamente pela temperatura de austenitização, controlando tanto 

a fração volumétrica das fases resultantes, quanto a estabilidade termodinâmica da austenita 

(LEE e COOMAN, 2013).    

A austenitização intercrítica promove a partição de elementos, principalmente do carbono e do 

manganês para a austenita. Com isso, a austenita metaestável resultante na microestrutura final 

é resultado dos parâmetros da austenitização, como por exemplo a temperatura de 

austenitização, o tempo de permanência nesta temperatura, taxa de aquecimento, entre outros 

fatores (SHAO et al., 2018). Além disso, quando um aço é submetido a uma austenitização 

intercrítica, a fração das fases ferrita e austenita também pode ser controlada. Este controle tem 

sido reportado como uma etapa antecedente ao processo de têmpera e partição de aços com teor 

médio de Mn e altos teores de Al ou Si (SANTOFIMIA et al., 2008). 

 Partição de Elementos  

Um importante fenômeno que ocorre durante a austenitização intercrítica é a partição de 

elementos intersticiais e substitucionais entre as fases ferrítica e austenítica. Entretanto, a 
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difusão de elementos substitucionais ocorre mais lentamente (três ordens de magnitude mais 

lenta) quando comparada à difusão do carbono, que é um elemento intersticial. Além disso, o 

efeito da partição depende de fatores cinéticos tais como a temperatura de austenitização, o 

tempo de manutenção na isoterma, a microestrutura inicial, entre outros, sendo que estes 

padrões ocorrem de forma díspar do equilíbrio termodinâmico (WYCLIFFE et al., 1981)  

Várias rotas de processamento têm sido estudadas nos últimos anos a fim de estabilizar a fase 

austenítica e otimizar o efeito TRIP nesta classe de aços. Para aços que contenham de 5 a 12% 

de Mn, a austenitização intercrítica, combinada com a laminação a frio, tem sido investigada 

como forma de estabilizar a austenita por meio da partição de elementos como C e Mn 

(KAMOUTSI et al., 2015). 

A solubilidade do carbono na ferrita no equilíbrio é extremamente limitada. O excesso deste 

elemento pode, durante a transformação, ser forçado a permanecer em solução sólida na ferrita 

caso a interface de transformação se mova rapidamente, de forma que o carbono fique 

aprisionado antes de se difundir pela interface. Isto causa um aumento no potencial químico do 

carbono ao longo da interface, originando um fenômeno conhecido como aprisionamento de 

soluto (BAKER e CAHN, 1998). Por outro lado, quando a martensita se forma, a mobilidade 

de átomos de carbono é suficientemente baixa para permitir que todo carbono seja aprisionado 

na martensita, caracterizando este tipo de reação como adifusional. Em relação à bainita, a 

mobilidade dos átomos de carbono nesta fase tende a ser alta - mesmo quando o crescimento 

da ferrita bainítica depende totalmente ou parcialmente do aprisionamento do carbono – 

podendo se redistribuir rapidamente na austenita residual, imediatamente após a transformação, 

dificultando, desta forma, a compreensão do fenômeno durante o crescimento (MUJAHID e 

BHADESHIA, 1992).  

Segundo Mujahid e Bhadeshia (1992), a difusividade do carbono na ferrita é muito maior do 

que na austenita, então a concentração de C na ferrita na região de interface entre as duas fases 

irá quase sempre se desviar do equilíbrio a fim de manter a compatibilidade com a lei da 

conservação de massa e, então, irá alcançar o valor de equilíbrio no final do processo de 

partição.  

Além do carbono, átomos de Mn podem se difundir rapidamente em grãos bem pequenos de 

austenita e atingir uma concentração de equilíbrio (LEE e COOMAN, 2011). Ao longo da 
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austenitização intercrítica, a difusão de elementos tanto intersticiais como substitucionais pode 

ocorrer em intervalos de tempo da ordem de milissegundos, os quais irão determinar as frações 

de fase do estado final, bem como a estabilidade da austenita retida (LUO et al., 2011; 

KAMOUTSI et al., 2015). O particionamento de Mn é responsável pela ocorrência da 

transformação de fase em situação de paraequilíbrio local na interface de migração ou sob 

condições de quase-equilíbrio. Lee et al. (2011) verificaram em seus estudos a ocorrência da 

partição de Mn muito eficiente em um grão ultra-fino de austenita, formado durante uma 

austenitização intercrítica de 180s. De acordo com os autores, a concentração dos elementos C 

e Mn na austenita intercrítica tende a diminuir com o acréscimo da temperatura de 

austenitização intercrítica, como resultado do aumento na fração volumétrica de austenita.  

Adições significativas de silício no aço também tendem a estabilizar a fase austenítica durante 

o processo de partição, bem como retardar a decomposição da austenita durante o processo. A 

nível atômico é observado que a adição de Si favorece a partição de carbono da martensita 

formada pelo primeiro processo de têmpera, realizado em processos de têmpera e partição (que 

será descrito posteriormente), para a austenita, onde um acúmulo de carbono é observado na 

fronteira do grão austenítico (SOURMAIL e MILLOT-MÉHEUX, 2016). Kim et al. (2017) 

mostraram em seus trabalhos o papel do silício no processo de partição de carbono em duas 

ligas distintas, uma contendo alto teor de Si e outra contendo baixo teor do elemento. Eles 

observaram que na presença do Si (na liga com alto teor do elemento), ocorreu um 

enriquecimento considerável de carbono na austenita, estabilizando assim esta fase. Por outro 

lado, na ausência do elemento Si (na liga com baixo teor), a partição de carbono na austenita 

não é observada e, consequentemente, ocorreu a decomposição da austenita nesta condição.  

 Temperatura Ms 

Em decorrência da partição de elementos que ocorre na fase austenítica, uma alteração da 

temperatura de início de transformação martensítica (Ms) pode ser observada. A partição de 

carbono entre a ferrita e a austenita metaestável, formada durante a austenitização intercrítica, 

altera a concentração de carbono em cada fase, afetando a estabilidade da austenita e, 

consequentemente, as condições da transformação martensítica. Com isso, ao se obter uma fase 

austenítica enriquecida de carbono, esta fase se tornará mais estável e terá a sua transformação 

martensítica inibida, provocando uma diminuição da temperatura Ms (HAN et al., 2013).  
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Além disso, a partição de carbono também pode afetar a microestrutura da martensita ao alterar 

a temperatura Ms. Para elevadas temperaturas Ms, a tensão de cisalhamento crítica para 

deslizamento é baixa o bastante para formar a martensita na forma de ripas, com alta densidade 

de discordâncias. Por outro lado, para baixas temperaturas Ms, a tensão de cisalhamento crítica 

para maclação é mais favorável, de forma que a austenita se transforma em martensita maclada 

ou em placas (HAN et al., 2013).  

Estudos mostram que além da composição química da austenita, o tamanho de grão austenítico 

prévio também afeta a temperatura de início de transformação martensítica. Yang e Bhadeshia 

(2009) apontaram que a temperatura Ms é dependente do tamanho de grão austenítico. Os 

autores mostram que a fração volumétrica de martensita formada nos primeiros estágios de 

transformação (austenita-martensita) é proporcional ao cubo do tamanho de grão austenítico. A 

razão pela qual a temperatura Ms e Mf diminuem com a diminuição do tamanho de grão 

austenítico pode ser explicada devido ao fato de que, quando o grão austenítico é grande, blocos 

multivariantes se formam a fim de minimizar a expansão volumétrica total originada pela 

transformação martensítica. Como resultado, a energia da deformação elástica gerada se torna 

menor. Porém, a seleção variante se restringe com a diminuição do tamanho de grão austenítico, 

e então, a relaxação desta expansão volumétrica se torna insuficiente e a energia de deformação 

elástica aumenta. A compensação desta energia de deformação elástica por energia química é 

necessária para a nucleação da martensita, e por isso, um maior super-resfriamento é requerido. 

Logo, com a diminuição do tamanho do grão austenítico, maior grau de super-resfriamento é 

necessário e, consequentemente, menor será a temperatura de início de transformação 

martensítica (TAKAKI et al., 2004; SOUZA et al., 2020). 

A Figura 3.11 apresenta a relação entre o tamanho de grão austenítico e as temperaturas de 

início de transformação martensítica (Ms), a temperatura final de transformação martensítica 

(Mf) e a temperatura na qual existe 50% de fração de martensita (M50%), além de valores de 

dureza para todas as temperaturas. Como se pode notar, à medida que o tamanho de grão 

austenítico diminui, as temperaturas Ms e Mf também diminuem. Para uma mudança do 

tamanho de grão austenítico de 245µm para 30µm, a temperatura Ms diminuiu de 380°C para 

340°C e a temperatura Mf diminuiu de 200°C para 170°C (HANAMURA et al., 2013). 
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Figura 3.11. Relação entre o tamanho de grão austenítico e as temperaturas Ms, M50% e Mf. 

Fonte: Adaptado de Hanamura et al. (2013). 

 

 

 Tratamento Térmico de Têmpera e Partição (Q&P)  

O efeito dos fenômenos decorrentes da austenitização intercrítica citados anteriormente 

mostram-se de bastante valia para o tratamento térmico relativamente recente, que é o de 

têmpera e partição (Q&P). Os aços submetidos a este tratamento surgem como um tipo de 

AHSS pertencentes à terceira geração. Eles são uma alternativa para os aços TRIP 

convencionais, porém com resistência mecânica mais elevada. O processo de têmpera e partição 

consiste em temperar o aço a partir da temperatura de austenitização até uma temperatura 

compreendida entre Ms e Mf, seguido da manutenção da amostra em uma condição isotérmica 

a uma dada temperatura, geralmente acima da temperatura de final de têmpera, com o intuito 

de promover a partição de carbono da martensita supersaturada para a austenita não 

transformada ao fim da primeira têmpera. Após a etapa de partição, o material é finalmente 

temperado até a temperatura ambiente. Geralmente, a microestrutura final contém ripas de 

martensita e austenita retida em forma de pequenos filmes, conferindo assim propriedades 

mecânicas mais atraentes para o aço (ZHANG et al., 2015).  
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O ciclo de têmpera e partição com austenitização completa é realizado, geralmente, em duas 

etapas, como apresentado na Figura 3.12. Inicialmente o aço é austenitizado de modo que o teor 

de carbono total da liga (Ci) seja distribuído homogeneamente na austenita, de tal forma que a 

austenita contenha todo o carbono disponível na liga (Cγ = Ci). A partir do material 

austenitizado, este é submetido a um resfriamento acelerado até uma temperatura QT 

(quenching temperature – temperatura de têmpera) entre Ms e Mf, na qual ocorre a 

transformação parcial da austenita em martensita (representada por ripas azuis escuras na Figura 

3.12). Devido a este rápido resfriamento ocorrido na têmpera, o carbono contido na martensita 

transformada se mantém aprisionado na estrutura cristalina da fase, resultando em teores de 

carbono iguais nas fases austenita e martensita (Cγ = Cm = Ci). 

Na segunda etapa, o aço é aquecido ou mantido na temperatura de partição (PT – partition 

temperature) durante um determinado tempo (tempo de partição). O objetivo desta etapa é 

possibilitar a difusão do carbono da martensita para a austenita não transformada, resultando 

no aumento do teor do elemento na austenita e diminuição do teor de C na martensita (Cm < Ci 

< Cγ). Como se pode notar no esquema apresentado na Figura 3.12, a título de ilustração, as 

ripas de martensita mudam de azul escuro para azul claro, enquanto os grãos de austenita 

escurecem, passando do amarelo claro para um amarelo mais escuro. Estas mudanças de cores 

representam a alteração do teor de carbono das fases, como explicado acima. A diminuição do 

teor de carbono na martensita e o aumento do teor deste elemento na austenita favorecem a 

estabilização da austenita à temperatura ambiente.  

Ao término da etapa de partição, o material é novamente submetido a um resfriamento 

acelerado até a temperatura ambiente, em que parte da austenita é transformada em martensita 

e outra parte se mantém estável à temperatura ambiente, finalizando o ciclo térmico do 

tratamento.  
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Figura 3.12. Representação esquemática do ciclo de têmpera e partição no qual Cγ representa o teor de 

C na austenita; Ci o teor de C total da liga e Cm o teor de C da martensita. 

Fonte: Adaptado de Wang e Speer (2013). 

 

 

Alternativamente, o tratamento Q&P pode ocorrer em etapa única (one step ou single step) em 

que o processo de partição (PT) é realizado na mesma temperatura de têmpera (QT), como 

representado na Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Representação esquemática do tratamento de têmpera e partição realizado por uma ou 

duas etapas.  

Fonte: Adaptado de Speer et al. (2011). 
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3.7.1. Têmpera e Partição após austenitização intercrítica 

No contexto dos aços de têmpera e partição (Q&P), ao escolher a temperatura de AI adequada 

para se produzir uma determinada fração de austenita intercrítica (formada durante a 

austenitização), a composição de carbono se modifica (no equilíbrio), obtendo um aumento de 

sua concentração naquela fase. Com isso, a temperatura de início de transformação 

martensítica, Ms, pode ser modificada e a temperatura ótima de têmpera pode ser controlada 

mais efetivamente (NYYSSÖNEN et al., 2019). Santofimia et al. (2010) reportaram que, 

quando os aços Q&P são processados a partir de uma austenitização intercrítica, espera-se uma 

maior concentração dos elementos C e Mn na fase austenítica, devido à presença da fase 

ferrítica, que possibilita a partição de elementos desta fase para a austenita, de tal forma que 

esta seja mais estável posteriormente. Ademais, o controle da estabilidade da austenita na 

temperatura ambiente se torna essencial para se adquirir uma boa combinação entre resistência 

mecânica e ductilidade (LEE et al., 2011). 

Nyyssönen et al. (2019) mostraram em seus estudos, o efeito da seleção adequada de uma 

termperatura de austenitização intercrítica na eficiência do balanço final das fases após o 

processamento de um aço de 2~3% de Al e 0,2% de C, submetido ao tratamento de têmpera e 

partição. Na Figura 3.14-a é mostrado que à medida que a temperatura de austenitização 

intercrítica diminui, menor é a temperatura ótima que possuirá a máxima quantidade de 

austenita retida (Tiq), bem como menor será a quantidade de martensita na microestrutura final. 

A composição de equilíbrio da austenita é apresentada na Figura 3.14-b. Assume-se que a 

partição completa dos elementos no equilíbrio termodinâmico tenha ocorrido na região de 

equilíbrio entre as duas fases.  
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Figura 3.14. a) Temperatura Tiq resultante da quantidade máxima de austenita retida e fração 

volumétrica de martensita com a respectiva temperatura intercrítica. b) Composição da fase austenítica 

intercrítica no equilíbrio. 

Fonte: Adaptado de Nyyssönen et al. (2019). 

 

 

Kong et al. (2018) avaliaram o comportamento de um aço TRIP CMnSiAl submetido ao 

tratamento de têmpera e partição com austenitização intercrítica. Eles concluíram que durante 

este tratamento, uma quantidade significativa de austenita retida foi produzida por meio da 

redistribuição de carbono durante diferentes estágios do tratamento térmico. Estes estágios 

incluem a rejeição inicial de carbono da ferrita pré-existente, ocorrida durante a austenitização 

parcial, a formação de ferrita epitaxial formada durante o resfriamento rápido, além da partição 

de carbono da martensita inicialmente formada e da ferrita bainítica recentemente formada 

durante a manutenção isotérmica da temperatura. Segundo a simulação realizada pelos autores 

por meio do software ThermoCalc®, o teor de carbono na austenita passou de 0,25% para 

0,31% no equilíbrio após a austenitização parcial. Além disso, os autores obtiveram uma 

concentração heterogênea de carbono na austenita, citando, por exemplo, a concentração 

superior deste elemento nos grãos austeníticos que se formam nas proximidades da cementita, 

o que leva a comportamentos distintos da austenita remanescente, bem como uma nova 

compreensão do mecanismo de enriquecimento de carbono nesta fase durante o tratamento de 

Q&P (KONG et al., 2018). 
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Zhang et al. (2015) estudaram o efeito da austenitização parcial e completa como etapa 

antecedente ao processo de tempera e partição de um aço baixo carbono. Eles compararam a 

condição do tratamento Q&P após uma austenitização completa com o tratamento Q&P após 

uma austenitização parcial. De acordo com seus resultados, a condição de austenitização parcial 

propiciou efeitos positivos ao aumentar a fração volumétrica de austenita retida devido à 

ocorrência de partição de Mn durante a austenitização intercrítica. Em comparação com o 

tratamento após austenitização total, a austenitização parcial melhorou significativamente as 

propriedades mecânicas do aço. O valor ótimo entre o produto da tensão e o alongamento para 

a condição de austenitização completa foi de 16000MPa% (1230MPa e 13,3%) enquanto o 

valor ótimo para a condição de austenitização parcial foi de 24000MPa% (980MPa e 24,8%). 

Por meio da Figura 3.15, pode-se observar o comportamento das curvas correspondentes às 

duas condições de austenitização, sendo a austenitização completa representada pela sigla FQP 

e a austenitização parcial representada pela sigla PQP. Na Figura 3.15-a é apresentado o limite 

de resistência à tração do aço para as duas condições. Pode-se notar que os valores de limite de 

resistência à tração para as amostras com austenitização completa são maiores se comparados 

àqueles correspondentes às amostras com austenitização parcial. Porém, ao observar a Figura 

3.15-b, nota-se que os valores de alongamento total do aço austenitizado completamente são 

inferiores aos valores de austenitização parcial, para todos os intervalos de tempo de 

austenitização. A Figura 3.15-c apresenta o produto entre a tensão e o alongamento das amostras 

tratadas nas duas condições de austenitização. Ao comparar as amostras FQP com as amostras 

PQP, nota-se uma melhoria no balanço de propriedades mecânicas, no que diz respeito à relação 

entre a resistência mecânica e o alongamento das amostras no ensaio de tração.  

Wu et al. (2015) também obtiveram resultados satisfatórios em relação às propriedades 

mecânicas de um aço Fe-0,2C-1,4Si-1,87Mn (% em peso), utilizando a austenitização 

intercrítica como etapa antecedente ao processo de têmpera e partição. Ao adotar uma 

temperatura de austenitização de 760°C durante 10 minutos, seguido de têmpera até a 

temperatura de 300°C e partição por 20 minutos na temperatura de 420°C, os autores obtiveram 

uma fração volumétrica de austenita retida correspondente a 16,3%, além de uma ótima 

combinação de propriedades mecânicas, como 886MPa de limite de resistência a tração e 27% 

de alongamento total.  
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Figura 3.15. Propriedades mecânicas das amostras após austenitização completa e parcial: a) limite de 

resistência; b) alongamento total; c) produto da tensão pelo alongamento. 

Fonte: Adaptado de Zhang et al. (2015). 

 

 

 Modelos CCE e CCET 

A fim de conjecturar a quantidade de austenita retida em processos de têmpera e partição, o 

modelo chamado constrained carbon equilibrium (CCE) ou equilíbrio constrito de carbono 

(ECC) tem sido proposto (SPEER et al., 2005; HILLERT e AGREN, 2004; SPEER et al., 

2003). Este modelo não busca abordar a cinética de partição, mas, em vez disso, prevê o cenário 

no instante em que se completa o processo de partição para uma determinada temperatura 

(SPEER et al., 2003).   

A aplicação deste modelo assume que, necessariamente, a interface α/γ é estacionária, ou seja, 

os átomos de ferro, bem como todos os átomos substituicionais não são transferidos através da 

interface austenita/martensita durante o processo de partição. Além disso, deve-se partir do 
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pressuposto que, ao final da partição, o potencial químico do carbono seja o mesmo em ambas 

as fases e que a decomposição da austenita e a precipitação de carbonetos na martensita não 

ocorram durante o processo de partição. Logo, toda a concentração de carbono idealmente irá 

particionar e permanecer em solução sólida na austenita.  

Porém, em vários processos de têmpera e partição, há um certo desvio na previsão da 

quantidade de austenita retida calculada pelo modelo CCE, em relação aos valores medidos 

experimentalmente. Geralmente, a quantidade de austenita retida prevista pelo modelo é 

significativamente menor do que o valor experimental (SANTOFIMIA et al., 2013).  

A fim de melhor descrever os efeitos do processo de partição durante o tratamento isotérmico, 

novos modelos teóricos têm sido desenvolvidos para prever a fração final das fases ao final do 

processo. Para isso, foi proposto o modelo CCET, que prevê a fração final da austenita retida 

considerando o enriquecimento de carbono devido, também, à possibilidade de ocorrência da 

transformação bainítica isotérmica durante o processo de partição (LI et al., 2020). 

O modelo CCET é uma modificação do modelo CCE. Nesse novo modelo, considera-se a 

formação da bainita durante a isoterma, ou seja, o modelo T0. Neste modelo, o índice “T0” 

corresponde à temperatura na qual a austenita e ferrita se encontram com a mesma composição 

e mesma energia livre de Gibbs. Sabe-se que o carbono se difunde da ferrita bainítica para a 

austenita durante o crescimento da ferrita bainítica. Portanto, o enriquecimento de carbono é 

dado pela linha T0. Esta linha T0 limita o grau da transformação bainítica para uma determinada 

temperatura. Durante a formação da fase bainítica na isoterma, este processo é considerado 

como uma transformação incompleta desde que termine antes da reação da austenita na 

composição de equilíbrio.  

Durante o processo de partição, a difusão do carbono da martensita para a austenita e a 

transformação bainítica são processos associados. Portanto, o modelo CCET assume que a 

partição de carbono da martensita para a austenita se completa antes que a austenita comece a 

se decompor.  

Li et al. (2020) avaliaram a evolução de diferentes fases e as concentrações de austenita retida 

durante a partição de um aço 0,2C-2,82Mn-1,58Si a 400°C após várias temperaturas de têmpera 

(QT) utilizando os modelos CCE e CCET, como mostrado na Figura 3.16. De acordo com os 
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autores, o modelo CCET, o qual associa conceitos do modelo CCE com definição da linha T0, 

descreve com maior fidelidade a evolução das fases, bem como a concentração de austenita 

retida no sistema. Com isso, a utilização deste modelo se mostra mais coerente com os dados 

experimentais em relação ao modelo tradicional CCE.  

A fração de cada fase na microestrutura final obtida para diferentes temperaturas de têmpera é 

apresentada na Figura 3.16, de acordo com os estudos de Li et al. (2020). A martensita inicial 

é representada pela cor preta, a fração da bainita isotérmica pela cor azul, a martensita 

secundária representada pela cor rosa e a cor vermelha para a fração de austenita retida. O 

tamanho da estrela está representando o erro dos valores experimentais.  

 

Minicial: Martensita inicial; Mfinal: Martensita final; γfinal: Austenita Retida final; Bfinal: Bainita final. 

Figura 3.16. Evolução das diferentes fases e concentração de carbono na austenita retida durante a 

partição utilizando-se o modelo de previsão a) CCE; b) CCET. 

Fonte: Adaptado de Li et al. (2020). 

 

 

De acordo com as previsões do modelo CCE, apresentado na Figura 3.16-a, a fração de 

martensita inicial apresenta um aumento contínuo com o decréscimo da temperatura QT, 

estando em conformidade com os dados experimentais. Por outro lado, a quantidade de 

austenita retida prevista por este modelo possui um desvio significativo em relação aos 

resultados experimentais, apresentando valores de previsão muito inferiores àqueles obtidos 

experimentalmente. 

Já o modelo de previsão CCET, apresentado na Figura 3.16-b, propicia um ajuste muito melhor 

com relação aos dados experimentais, obtidos por dilatometria. Ao utilizar a linha T0 como 
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parâmetro em seu modelo, os autores constataram que esta descreve satisfatoriamente a 

transformação bainítica isotérmica durante o processo de partição.  

A explicação mais detalhada dos modelos CCE e CCET, bem como a maneira que serão 

aplicados para a previsão das fases no presente estudo, serão apresentadas mais adiante no 

capítulo Materiais e Métodos.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Materiais  

Para o desenvolvimento deste estudo, foram utilizadas chapas de um aço com composição 

química típica de um TRIP780, as quais possuem composição química e caracterização inicial 

já relatadas por Magalhães et al. (2019). Os principais elementos constituintes do aço estudado 

estão apresentados na Tabela 4.1. Pode-se notar que a composição química apresenta valores 

típicos que possibilitam a obtenção de microestruturas favoráveis ao efeito TRIP, caso o aço 

seja adequadamente processado. Destaca-se o teor relativamente baixo de carbono (~0,2%) e 

adições significativas de manganês (~1,6%) e silício (~1,3%). 

Tabela 4.1: Composição química do aço estudado (em % peso). 

Fonte: Magalhães et al. (2019). 

 

C Mn Si Cr P Al Mo Cu Ni Ti S 

0,23 1,63 1,32 0,03 0,0257 0,02 0,02 0,02 0,01 0,0034 0,0014 

 

A microestrutura do aço no estado de entrega é constituída por ferrita primária e perlita, como 

mostra a Figura 4.1. Vale ressaltar que as micrografias apresentadas não são típicas de um aço 

TRIP780 em seu estado final de processamento industrial. Isso se deve ao fato de que, para esse 

trabalho, foi necessário utilizar uma chapa de aço obtida em uma etapa intermediária do 

processo de laminação a quente, com espessura de 4mm, visto que, os corpos de prova 

cilíndricos de dilatometria (técnica utilizada nessa Dissertação) possuem um diâmetro padrão 

de 3mm. Com isso, estes corpos de prova não poderiam ser usinados caso se utilizasse as chapas 

do aço TRIP780 no estado acabado, já que estas possuem comumente espessuras de 1 a 1,8mm.  

Utilizando-se a técnica de dilatometria, Magalhães et al. (2019) obtiveram o diagrama de 

resfriamento contínuo (TRC) do aço TRIP780. Por meio desta técnica, também foram 

determinadas as temperaturas de início (Ac1) e final de transformação austenítica (Ac3) pelo 

método dos desvios mínimos, durante o aquecimento das amostras utilizadas pelos autores. O 

procedimento foi realizado para dez amostras aquecidas continuamente a uma taxa constante 

de 3°C/s até a temperatura de austenitização de 950°C e, então, os valores das temperaturas Ac1 

e Ac3 foram obtidos e submetidos à média aritmética entre eles. Estas temperaturas foram 

determinadas como sendo 749°C (Ac1) e 938°C (Ac3). Com isso, ao resfriar as amostras com 
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diferentes taxas de resfriamento (1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50 e 150°C/s) foi determinado o 

diagrama TRC apresentado na Figura 4.2.   

 

Figura 4.1. Micrografias da amostra do aço estudado no estado de entrega obtida por: a) microscopia 

óptica (MO) - aumento de 500x; b) microscopia eletrônica de varredura (MEV), onde a letra F: 

representa Ferrita e P: representa Perlita - aumento de 5000x. Ataque Nital 4%. 

Fonte: Adaptado de Magalhães et al. (2019). 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama TRC para o aço TRIP780 onde as indicações dos constituintes representam: αi: 

início de formação de ferrita; Pi: início de formação de perlita; Bi: início de formação de bainita; Bf: 

final de transformação bainítica; Ms: início de formação de martensita.  

Fonte: Magalhães et al. (2019). 
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 Procedimentos Experimentais 

A Figura 4.3 apresenta um fluxograma que sintetiza a metodologia aplicada neste trabalho. As 

etapas experimentais foram divididas em cinco partes centrais, que se iniciaram com a 

realização de simulações computacionais de transformações de fases e partição de elementos 

no equilíbrio termodinâmico. Em seguida, foram realizadas simulações físicas de têmpera com 

austenitização intercrítica por dilatometria, fazendo-se uso, concomitantemente, de 

metalografia quantitativa e análises estatísticas. A terceira etapa central do trabalho buscou 

avaliar o efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a temperatura de início de 

transformação martensítica (Ms), comparando os valores de Ms calculados por meio de 

equações empíricas, com os valores experimentalmente obtidos por dilatometria. 

Posteriormente, foi desenvolvida uma previsão matemática do efeito da austenitização 

intercrítica sobre a fração de austenita retida em ciclos térmicos de têmpera e partição, 

utilizando os modelos de previsibilidade CCE e CCET. Nesta etapa, além de se considerar o 

efeito da austenitização intercrítica, avaliou-se os efeitos da temperatura de final de têmpera 

(QT) e da temperatura de partição (PT) sobre a fração de austenita retida.  

Finalmente, foram então realizados tratamentos térmicos em corpos de prova de tração e 

impacto para duas diferentes condições de ciclos térmicos favoráveis, planejados em função 

dos resultados obtidos nas etapas anteriores, bem como em dados disponíveis na literatura 

técnica. Estes corpos de prova foram submetidos a procedimentos de metalografia para análise 

estrutural via microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Em seguida, foram 

realizados ensaios mecânicos de microdureza Vickers, impacto Charpy e tração. Com isso, 

buscou-se projetar um tratamento térmico de Q&P após austenitização intercrítica que possa 

prover diretrizes de viabilidade para a indústria, comparando com métodos convencionais já 

aplicados em grande escala, como a têmpera convencional com austenitização intercrítica. O 

intuito é avaliar, com base nos resultados obtidos neste trabalho, um ciclo térmico que 

possibilite a obtenção de um produto interessante mecanicamente, inovador e com uma rota 

simplificada de tratamento.  
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Figura 4.3. Fluxograma esquemático dos procedimentos experimentais utilizados neste trabalho.  
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4.2.1. Simulação termodinâmica computacional das transformações de fases e partição 

de elementos no equilíbrio  

Para se determinar o diagrama de fases do aço e as temperaturas Ae1 e Ae3, bem como avaliar 

o efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a concentração de elementos de liga 

nas fases austenita e ferrita na condição de equilíbrio termodinâmico, simulações 

computacionais foram executadas utilizando-se o software MatCalc® versão 5.62. A 

composição química do aço estudado, apresentada na Tabela 4.1, foi utilizada como dado de 

entrada para as simulações. A base de dados utilizada para a realização dos cálculos foi a 

mc_fe_v2.060. Com isso, também foram obtidas as composições químicas da austenita em 

função da temperatura de austenitização intercrítica, bem como as frações volumétricas das 

fases ferrita e austenita no equilíbrio termodinâmico.  

4.2.2. Simulações físicas do efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a 

microestrutura e frações de fases 

4.2.2.1. Ciclos térmicos simulados em dilatômetro de têmpera  

Para a realização das simulações físicas de têmpera com austenitização intercrítica, foram 

usinados quatorze corpos de prova do aço estudado. Estes corpos de prova foram amostrados 

de forma que a sua seção longitudinal coincida com o sentido de laminação da chapa de aço. 

Os CP’s possuem um formato cilíndrico maciço, com 10mm de altura e 3mm de diâmetro, 

conforme ilustra a Figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Figura esquemática ilustrando a geometria e as dimensões dos corpos de prova de 

dilatometria utilizados neste trabalho. 
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Termopares do tipo K foram soldados por centelhamento na superfície da região central dos 

corpos de prova que foram, portanto, submetidos a diversos ciclos térmicos de têmpera com 

austenitização intercrítica realizados por dilatometria. Para isso, utilizou-se um dilatômetro de 

têmpera da marca LINSEIS, modelo R.I.T.A. L78. A partir dos dados obtidos nos experimentos, 

curvas de variação do comprimento relativo do material (L/L0) em função da temperatura foram 

construídas e tratadas fazendo-se uso do software Origin® 9.0, como será melhor explicado 

adiante.  

Com base nas temperaturas críticas Ac1 e Ac3, assim como, nos dados do diagrama de 

transformação por resfriamento contínuo (TRC) obtidos por Magalhães et al. (2019) (Figura 

4.2), foram adotados quatorze diferentes ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica, variando-se a temperatura de austenitização e o tempo de manutenção na isoterma 

(1 segundo e 600 segundos). O emprego destes determinados intervalos de tempos de 

manutenção na temperatura de austenitização intercrítica tem por objetivo avaliar os efeitos dos 

tratamentos nas seguintes situações: i) imediatamente após o aquecimento contínuo do material 

(na condição de 1 segundo de manutenção na isoterma); ii) em um cenário de quase-equilíbrio, 

simulado ao adotar um intervalo de tempo de manutenção substancialmente longo (600 

segundos de manutenção na isoterma). Foi adotada uma taxa de aquecimento de 3°C/s, por ser 

a taxa de aquecimento média dos fornos utilizados nos tratamentos térmicos dos corpos de 

prova para os ensaios mecânicos, e uma taxa de resfriamento elevada, de 200°C/s, com o intuito 

de evitar transformações difusionais durante o resfriamento. Os ciclos térmicos realizados neste 

estudo estão apresentados esquematicamente na Figura 4.5, com suas respectivas temperaturas 

de austenitização, taxas de aquecimento e de resfriamento.   

O uso da regra da alavanca é um método bastante difundido para se calcular a fração 

volumétrica das fases na região intercrítica (ferrita e austenita) utilizando-se curvas em que se 

tem a austenitização completa do aço (SHAHRIARI et al., 2017; LI et al., 2016). Essa 

metodologia permite determinar, para uma dada taxa de aquecimento, a contribuição exclusiva 

da etapa de aquecimento contínuo sobre as frações de austenita e de ferrita. Portanto, ao utilizá-

la, é possível determinar as frações das referidas fases, fora do equilíbrio, como uma função da 

temperatura intercrítica.   
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Figura 4.5. Ciclos térmicos de têmpera com austenitização intercrítica com diferentes temperaturas e 

tempos de isoterma, avaliados por dilatometria. 

Para isso, deve-se traçar linhas tangenciais nas regiões de linearidade da curva dilatométrica 

referentes às regiões de estabilidade das fases ferrita e austenita, antes da região de inflexão da 

curva, que representa o limiar da transformação, como ilustrado na Figura 4.6. Os pontos de 

desvio aos quais a curva se afasta das linhas tangenciais são considerados como as temperaturas 

de início (Ac1) e final (Ac3) de austenitização, de acordo com o método dos desvios mínimos. 

Logo, a fração das fases presentes em uma dada temperatura de interesse é determinada pela 

posição relativa da curva medida entre as linhas tangenciais, de acordo com o exposto na Figura 

4.6, onde as frações das fases α e γ podem ser calculadas, respectivamente, por meio das 

Equações 4.1 e 4.2 (CEZÁRIO, 2018; SHAHRIARI et al., 2017; LI et al., 2016; ZHAO et al., 

2001). 

                                                               f = 
𝐴

𝐴+𝐵
                                                                    (4.1) 

                                                               f = 
𝐵

𝐴+𝐵
                                                                  (4.2) 
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Figura 4.6. Representação esquemática da aplicação da regra da alavanca para determinação da fração 

de fases em uma curva de dilatometria. 

Fonte: Adaptado de Shahriari et al. (2017). 

 

 

Para o presente estudo, foram utilizadas curvas de variação de comprimento relativo em função 

da temperatura com austenitização completa obtidas por dilatometria, em um aquecimento 

contínuo a 3°C/s. Desta forma, a regra da alavanca (Equações 4.1 e 4.2) foi aplicada ao longo 

das curvas de dilatometria em função da temperatura intercrítica, a fim de prever a fração de 

austenita formada especificamente durante o aquecimento. Em seguida, com auxílio do 

software Origin® 9.0, foram elaborados gráficos das frações das fases austenita e ferrita em 

função da temperatura de austenitização intercrítica adotada. O intuito deste procedimento foi 

comparar as frações de fases determinadas por diferentes métodos adotados neste estudo, como 

serão descritos adiante. 

4.2.2.2. Caracterização microestrutural dos corpos de prova ensaiados por dilatometria 

Após os tratamentos térmicos realizados em dilatômetro de têmpera, os corpos de prova foram 

submetidos à preparação metalográfica padrão, em concordância com as especificações 

descritas pela Norma ASTM E3 (2011). As etapas consistem em corte na seção transversal do 

corpo de prova e embutimento em resina, visto que as amostras possuem pequeno volume, o 

que impossibilita o manuseio adequado para as etapas posteriores de preparação. Ainda, foram 
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realizados lixamento, polimento e ataque químico com o reativo Nital 4%. Após o ataque 

químico, as amostras foram encaminhadas para aquisição de imagens por microscopia óptica 

(MO), utilizando um equipamento da marca LEICA, modelo DM2700M. Posteriormente, as 

amostras foram novamente lixadas, polidas e atacadas com o mesmo reativo, para obtenção de 

imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV), no equipamento da marca TESCAN, 

modelo VEGA3. As etapas de caracterização metalográfica, bem como as análises por 

microscopia óptica, foram realizadas no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia 

Óptica pertencente ao Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A caracterização estrutural realizada por MEV 

foi realizada no NANOLAB, também pertencente ao DEMET – UFOP.   

Com posse das imagens das microestruturas obtidas por MEV, com aumentos de 3000x, a 

fração de ferrita não transformada foi determinada, bem como a fração de austenita presente na 

região intercrítica, antes do resfriamento, tanto para as condições de manutenção da isoterma 

de 1 segundo, quanto para o intervalo de tempo de 600 segundos. Para isso, com auxílio do 

software ImageJ®, os grãos de ferrita foram identificados (ajuste Treshold) e a fração 

volumétrica desta fase foi determinada pelo método das áreas, segundo a Norma ASTM E1245-

03. A Figura 4.7 exemplifica este procedimento, sendo que a Figura 4.7-a apresenta uma 

micrografia da amostra obtida por MEV antes de ser quantificada e a Figura 4.7-b apresenta as 

regiões da fase ferrítica identificadas pelo software.  

 

F: Ferrita 

Figura 4.7. Micrografia MEV das amostras de dilatometria a) antes de ser quantificada; b) com as 

regiões da fase ferrítica (F) identificadas pelos pixels pretos da imagem b (ajuste Treshold). 
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Com essas regiões determinadas, a fração de ferrita foi então quantificada. A fração de austenita 

foi calculada subtraindo a fração volumétrica de ferrita (determinada via software ImageJ®) 

pela unidade, considerando que na região intercrítica, a fase perlítica foi completamente 

dissolvida e as duas únicas fases presentes são ferrita pró-eutetoide e austenita, ou seja, a 

igualdade da Equação 4.3 é satisfeita. 

                                                                 fα + fγ = 1                                                             (4.3) 

Para garantir a acurácia dos resultados obtidos na etapa de quantificação de fases por 

metalografia quantitativa, foi realizada uma análise estatística dos dados, utilizando a precisão 

relativa percentual (%RA) abaixo de 10%, de acordo com um intervalo de 95% de confiança 

(95%CI). As Equações 4.4 e 4.5 referem-se ao cálculo do intervalo de 95% de confiança e da 

precisão relativa percentual, respectivamente, segundo a Norma ASTM E1245-03. 

                                                           95% CI = 
𝑡 .  𝑠

√𝑛
                                                          (4.4) 

Onde o parâmetro n representa o número de campos avaliados durante a medição; t é o 

parâmetro t-Student constante; e s é o desvio padrão dos valores medidos. 

%RA = 
95% 𝐶𝐼

�̅�
 x 100                                                  (4.5) 

Onde  �̅� representa a média aritmética dos valores medidos. 

Em função dos valores de fração volumétrica das fases obtidos pelo software, foi quantificado 

o número de campos necessários para que se atingissem os parâmetros que garantem a acurácia 

dos resultados. À medida que as frações das fases foram calculadas em cada campo, os índices 

95%CI e %RA iam sendo recalculados até que se obtivesse um valor de precisão relativa 

percentual inferior a 10%, para cada condição de austenitização intercrítica avaliada. 

4.2.3. Efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a temperatura Ms   

Neste tópico do trabalho, foi avaliado o efeito da temperatura de austenitização intercrítica 

sobre a temperatura de início de transformação martensítica (Ms), comparando os valores 

medidos nas curvas dilatométricas obtidas experimentalmente, como descrito no item 4.2.2.1, 
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com os dados de Ms calculados a partir das simulações computacionais realizadas por meio do 

software MatCalc® combinadas com equações empíricas propostas na literatura para aços 

AHSS.  

As temperaturas Ms foram determinadas por meio das curvas obtidas por dilatometria, 

utilizando-se o método do desvio mínimo (SOUZA et al., 2020; SOUZA, 2018). Analogamente 

ao raciocínio desenvolvido para o cálculo das fases por regra da alavanca, o valor da 

temperatura Ms foi obtido de acordo com o desvio de linearidade da curva, a qual apresenta um 

ponto de inflexão. Ao traçar um segmento de reta tangencial à parte linear, a região na qual o 

segmento se distancia da curva, foi considerado o ponto correspondente à temperatura de início 

de transformação. Como ilustrado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Exemplo do uso do método do desvio mínimo em dados de dilatometria para determinação 

da temperatura Ms. 

Além disso, o presente estudo fez uso de equações empíricas com as quais pode-se calcular as 

temperaturas Ms baseando-se unicamente na composição química da austenita na iminência da 

transformação martensítica. Este valor de Ms foi obtido com o auxílio de equações estatísticas 

originadas por meio de regressão linear múltipla aplicada a um conjunto de dados gerados para 

uma determinada classe de aços. As Equações 4.5, 4.6 e 4.7 são algumas equações presentes na 
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literatura técnica para o cálculo de Ms em aços AHSS e que foram adotadas para o cálculo de 

Ms neste estudo (LIU et al., 2001).   

O dado de entrada utilizado para o cálculo da temperatura Ms por meio das Equações 4.6, 4.7 e 

4.8 foi a composição química da austenita presente na iminência da transformação martensítica, 

que foi obtida por simulação computacional (MatCalc®), como já descrito no item 4.2.1. Desta 

forma, foram obtidos três diferentes valores de Ms para cada temperatura de austenitização 

intercrítica. Com isso, para cada condição de austenitização intercrítica foram calculadas 

médias aritméticas destes valores para que fossem comparados com aqueles valores medidos 

por meio das curvas de dilatometria.  

 

Ms = 499 - 308%C - 32,4%Mn - 27%Cr - 16,2%Ni - 10,8%Si - 10,8%W                                         (4.6)  

Ms = 499 - 324%C - 32,4%Mn - 27%Cr - 16,2%Ni - 10,8%Si - 10,8%Mo - 10,8%W                      (4.7) 

Ms = 499 - 292%C - 32,4%Mn - 22%Cr - 16,2%Ni - 10,8%Si - 10,8%Mo                                       (4.8) 

 

A literatura técnica aponta que, uma vez estimadas as temperaturas Ms como uma função das 

temperaturas de austenitização intercrítica, a fração de martensita em uma temperatura de final 

de têmpera (Tf) qualquer, entre Ms e Mf, pode ser estimada por meio da equação de Koistinen-

Marburguer (Equação 4.9). Nessa equação, 𝑓𝑀

𝑇𝑓
 é a fração de martensita na temperatura de final 

de têmpera Tf, Ms é a temperatura de  início de transformação martensítica e k é uma constante 

de ajuste que tem sido adotada como 1,1x10-2 para aços AHSS C-Mn-Si (KANG et al., 2020). 

𝑓𝑀

𝑇𝑓 = 1 − 𝑒−𝑘(𝑀𝑠−𝑇𝑓)                                                (4.9) 

Desta forma, foi calculada com o auxílio da Equação 4.9, a fração de martensita em função da 

temperatura de austenitização intercrítica, fixando um valor de Tf. Considerando que para todas 

as temperaturas de austenitização as microestruturas finais sejam constituídas por ferrita, 

bainita, martensita e austenita retida, foi, então, possível calcular a fração de austenita + bainita 

(fγr+fB), utilizando a Equação 4.10.  
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𝑓𝛾𝑟
+  𝑓𝐵 = 1 −  (𝑓𝛼 +  𝑓𝛼′)                                                  (4.10)    

 

Onde 𝑓𝛾𝑟
 representa a fração da austenita retida na temperatura Tf ; 𝑓𝐵 representa a fração de 

bainita; 𝑓𝛼 representa a fração de ferrita, determinada experimentalmente, como descrito no 

tópico 4.2.2.2; e 𝑓𝛼′ representa a fração de martensita.                                   

Com isso, foram construídas curvas com a fração de martensita formada até a temperatura Tf, 

a fração de γr+B e a temperatura Ms considerando a composição da austenita no equilíbrio 

(MatCalc®), todas em função da temperatura de austenitização intercrítica. Estas curvas 

permitiram que fosse determinada uma faixa de temperatura de austenitização intercrítica 

favorável para a escolha das condições dos tratamentos térmicos em relação à fração 

volumétrica das fases finais, na condição de equilíbrio ou quase-equilíbrio.         

4.2.4. Previsão matemática do efeito da austenitização intercrítica sobre a fração de 

austenita retida em ciclos térmicos de têmpera e partição 

Como citado na introdução desta Dissertação, alguns trabalhos têm sinalizado que a utilização 

da austenitização intercrítica como uma etapa antecedente ao processo de têmpera e partição 

pode ser promissora para a obtenção de uma nova classe de aços AHSS da terceira geração. 

Com isso, a fim de descrever matematicamente as frações de austenita retida ao final de 

processos de têmpera e partição com austenitização intercrítica aplicados ao aço estudado, os 

modelos CCE e CCET foram utilizados neste trabalho.  

Um resumo do algoritmo de cálculo da fração de austenita retida aplicando-se o modelo CCE 

e os dados gerados nas etapas anteriores é apresentado na Figura 4.9 (LI et al., 2020).  



 

63 

  

 

Figura 4.9. Esquema de equações para aplicação do modelo CCE. 

Estas equações foram aplicadas para as diferentes temperaturas de austenitização intercrítica 

adotadas neste estudo. Os procedimentos foram realizados fixando-se uma temperatura de 

partição (PT) para cada ciclo e, para cada uma destas temperaturas PT, as frações de fases foram 

calculadas em função da temperatura QT. Com isso, para cada temperatura de partição avaliada, 

foi obtida a relação entre a fração das fases e as diferentes temperaturas de têmpera. Para isso, 

utilizou-se os dados de composição química da austenita obtidos para cada temperatura de 

austenitização intercrítica por meio de simulação computacional, como descrito no item 4.2.1.  

A temperatura Ms utilizada como dado de entrada para o cálculo foi aquela obtida por meio das 

curvas dilatométricas, como descrito no item 4.2.3. Em seguida, as frações molares de carbono 

na liga foram calculadas por meio da razão entre o número de mols de carbono e o número de 

mols total da liga (os números de mols, em função da massa total pode ser calculado 

conhecendo-se a porcentagem em peso de cada elemento de liga). Ainda, as frações de austenita 

e martensita foram calculadas na temperatura de têmpera (QT), utilizando a equação de 

Koistinen-Marburguer (Equação 4.9), sendo a fração de austenita o complemento para 100%. 

Com posse destes dados, foi possível determinar as concentrações molares de C na austenita e 
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na martensita após a partição. Para isso, utilizou-se a ferramenta Solver, no Microsoft Excel 

para que sejam satisfeitas, simultaneamente, as Equações 4.11 e 4.12. 

𝑋𝐶
𝛾

=  𝑋𝐶
𝛼𝑚 . exp (

76789−43,8𝑇−(169105−120,4𝑇)𝑋𝐶
𝛾

𝑅𝑇
)                                  (4.11) 

𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼𝑚 𝑋𝐶

𝛼𝑚 +  𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾

𝑋𝐶
𝛾

=  𝑋𝐶
𝑙𝑖𝑔𝑎

                                         (4.12) 

Onde 𝑋𝐶
𝛾
 e 𝑋𝐶

𝛼𝑚 representam as frações molares de carbono na austenita e na martensita, 

respectivamente; 𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼𝑚  e 𝑓𝐶𝐶𝐸

𝛾
 são as frações volumétricas da martensita primária e austenita, 

respectivamente; e 𝑋𝐶
𝑙𝑖𝑔𝑎

 representa a fração molar nominal de carbono da liga. 

Em seguida, os valores de fração molar de carbono foram convertidos para porcentagem em 

peso utilizando o número de mols total e a massa molar de carbono, de acordo com a Equação 

4.13.  

𝐶𝛾 =  𝑋𝐶
𝛾

. 𝑛𝑡. 𝑀𝑀𝐶 . 100                                           (4.13) 

Em que 𝐶𝛾 representa a  porcentagem em peso de carbono; nt representa o número de mols total 

e 𝑀𝑀𝐶 é a massa molar do carbono.  

A porcentagem em peso encontrada representa o novo teor de carbono da austenita após a 

partição. Com isso, foi calculada uma nova temperatura M’s para a composição química da 

austenita após a etapa de partição. Fazendo-se uso novamente da Equação Koistinen-

Marburguer (Equação 4.9), considerando este novo valor de M’s, foi determinada a fração de 

martensita secundária formada até a temperatura ambiente e, finalmente, a fração de austenita 

retida no final do processo foi calculada, tendo como base as frações de austenita não-

transformada na primeira têmpera e de martensita secundária, como representado na Equação 

4.14. 

𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾𝑅𝐴

=  𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾

−  𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼𝑚𝑠                                             (4.14) 

Em que 𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾𝑅𝐴

 e 𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼𝑚𝑠  representam as frações volumétricas da austenita retida e de martensita 

secundária, respectivamente. 
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Ao final deste processo, foi plotada uma curva da fração da austenita retida em função da 

temperatura de final de têmpera (QT) para cada ciclo de tratamento térmico de têmpera e 

partição com austenitização intercrítica. Além disso, foram obtidas as frações das fases, a 

variação do teor de carbono na austenita, bem como o efeito da temperatura de partição e a 

temperatura de final de têmpera nas frações de fases resultantes.  

Contudo, a fim de avaliar o efeito da transformação bainítica, que pode ocorrer durante o 

processo de partição, como já mencionado na introdução deste trabalho, também foi adotado o 

modelo CCET, o qual consiste na modificação do modelo CCE com a complementação do 

modelo T0. O modelo T0 consiste em se determinar uma temperatura (T0) na qual as fases 

austenita e ferrita possuam a mesma energia livre de Gibbs para a mesma composição química. 

Desta forma, determina-se a chamada linha T0, que representa a temperatura máxima possível 

para que ocorra a transformação bainítica. 

De acordo com o modelo CCET, a relação entre as frações das fases, bem como o cálculo de 

T0 podem ser expressos de acordo com as equações e relações esquematizadas na Figura 4.10 

(LI et al., 2020).  

O procedimento inicial para aplicação deste modelo é similar ao modelo CCE, até a etapa do 

cálculo da fração molar de carbono para porcentagem em peso. Na têmpera inicial, deve-se 

calcular as porcentagens em peso de carbono na austenita e martensita de forma análoga à 

anterior. No modelo CCET as porcentagens em peso encontradas até então correspondem aos 

teores de carbono da austenita não-transformada (na primeira têmpera) e martensita, após os 

primeiros segundos de partição (considerando a completa partição de carbono da martensita 

para a austenita, em um curto intervalo de tempo).  

Com isso, a curva T0 foi construída para a composição da liga em questão, utilizando o software 

MatCalc®. Para uma temperatura de partição (PT) fixa, foi determinada, a partir da curva T0, 

a composição de carbono na austenita após a partição, considerando que nesta composição a 

reação bainítica se finaliza. Obtêm-se então o 𝐶𝛾.  

Conhecendo a fração de martensita, seu teor de carbono e 𝐶𝛾 (obtido por meio da curva T0), 

calculou-se as frações de austenita e bainita, por meio do sistema de equações representado 

pelas Equações 4.15 e 4.16.  
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𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾

𝐶𝛾 +  0,03𝑓𝐵 +  𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼𝑚𝑋𝐶

𝛼𝑚 =  𝑋𝐶
𝑙𝑖𝑔𝑎

                                (4.15) 

𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾

+  𝑓𝐵 +  𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛼𝑚 = 1                                              (4.16) 

Onde 𝑓𝐵 representa a fração de bainita e o valor de 0,03 que multiplica o termo 𝑓𝐵  na equação, 

corresponde a CB, que representa a concentração de carbono que não participa do 

enriquecimento da austenita durante a transformação bainítica; e 𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾

 e 𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛼𝑚  são as frações 

volumétricas de austenita e martensita primária, respectivamente.  

 

Figura 4.10. Esquema de equações para aplicação do modelo CCET. 
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Isto feito, foi calculada uma nova temperatura M’s a partir de 𝐶𝛾 da curva T0. A fração de 

martensita secundária (formada após a partição) pôde ser calculada, novamente, fazendo uso da 

Equação de Koistinen-Marburguer (Equação 4.9), para a temperatura ambiente. Por fim, a 

fração de austenita retida foi determinada a partir das frações de austenita não-transformada 

após a reação bainítica (fim da partição) e da martensita secundária da têmpera final, de acordo 

com a Equação 4.17. 

𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾𝑅𝐴

=  𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾

−  𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛼𝑚𝑠                                               (4.17) 

Em que 𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛾𝑅𝐴

 e 𝑓𝐶𝐶𝐸𝑇
𝛼𝑚𝑠  representam as frações volumétricas de austenita retida e martensita 

secundária da têmpera, respectivamente. 

Foram também construídas curvas relacionando a fração de austenita retida final com a 

temperatura QT para as diferentes temperaturas de austenitização intercrítica, bem como uma 

curva para a condição de austenitização completa. Além disso, os valores das frações das fases 

e constituintes, a variação do teor de carbono na austenita em função da temperatura QT e as 

relações entre as temperaturas PT e QT foram adquiridos, analogamente ao modelo CCE. Estes 

resultados foram comparados com aqueles obtidos por meio da previsão do modelo CCE e 

utilizados como base para a determinação dos ciclos de tratamentos térmicos a serem adotados 

neste estudo. 

4.2.5. Realização dos tratamentos térmicos de têmpera com austenitização intercrítica e 

têmpera e partição (Q&P) após austenitização intercrítica  

Nesta etapa foram selecionadas duas diferentes condições de tratamentos térmicos a fim de 

comparar as microestruturas e propriedades mecânicas resultantes de cada um dos tratamentos. 

A verificação das temperaturas, para ambos os tratamentos, foi realizada utilizando-se um 

termopar soldado no corpo de prova. As condições de tratamento foram selecionadas com base 

nos resultados obtidos nos estágios anteriores deste trabalho. O critério de escolha da 

temperatura de austenitização intercrítica ideal foi a adoção daquela que possibilitou a obtenção 

de uma proporção ferrita-austenita adequada, de forma que a austenita formada fosse a mais 

rica possível em C, Mn e Si, e que, para uma dada temperatura de têmpera (QT), a fração de 

martensita formada fosse suficiente para enriquecer a austenita metaestável em carbono. Além 

disso, foi idealizado, planejado e executado um ciclo de tratamento térmico com austenitização 
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intercrítica, sendo a temperatura AI idêntica à do tratamento anterior, porém, utilizando este 

processo como uma etapa antecedente à tempera e partição. Esta rota de tratamento foi 

planejada a fim de gerar um produto com propriedades mecânicas interessantes, porém que 

pudesse ser executada de forma simples, sem grandes exigências operacionais. Logo, antes de 

se executar e comparar dois tratamentos térmicos distintos, estes foram elaborados 

criteriosamente para uma possível execução em escala industrial. As condições empregadas 

neste tratamento serão discutidas no tópico 5.3.1, de acordo com simulações realizadas 

utilizando os modelos de previsibilidade CCE e CCET.  Executando as condições avaliadas 

para estes tratamentos, busca-se obter um produto final concorrente aos aços martensíticos, em 

relação à faixa de limite de resistência, porém, com maior capacidade de alongamento total. 

Após a realização de cada um destes tratamentos térmicos, as amostras foram caracterizadas 

por microscopia óptica e eletrônica de varredura, para determinação das fases presentes na 

microestrutura. Além disso, as amostras foram submetidas à avaliação de Microdureza Vickers 

e à ensaios mecânicos de tração e de impacto Charpy, que serão descritos adiante.  

Os tratamentos térmicos de têmpera com austenitização intercrítica foram realizados em 

triplicata, utilizando-se corpos de prova padrão característicos de ensaio de tração e ensaio de 

impacto Charpy, em um forno com temperatura controlada, do tipo Chevernart, localizado no 

Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM) do Departamento de 

Engenharia Metalúrgica e de Materiais (DEMET) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). As amostras foram inseridas, individualmente, no forno pré-aquecido e estável na 

temperatura de AI selecionada, e, então, lá permaneceram por 20 minutos - tempo suficiente 

para que a temperatura do forno se reestabilizasse e os CP’s fossem encharcados. Em seguida, 

os corpos de prova foram temperados em água à temperatura ambiente.  

Já os tratamentos de Q&P após austenitização intercrítica foram realizados no mesmo 

laboratório, porém utilizando, além do forno Chevernart para AI, um forno com banho de sal 

fundido à base de nitrito de sódio e nitratos alcalinos, para a obtenção de altas taxas de 

resfriamento e estabilidade na etapa de partição. As amostras foram aquecidas até a temperatura 

de austenitização, mantendo a isoterma por um tempo de 20 minutos. Em seguida, estes CP’s 

foram resfriados até a temperatura de têmpera (QT) e mantidos na temperatura de partição (PT), 

definidas a partir dos resultados prévios obtidos com o auxílio dos modelos de previsibilidade 

CCE e CCET. As amostras permaneceram durante 90 segundos na temperatura de partição e, 
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então, foram temperadas até a temperatura ambiente. Ao planejar a rota de tratamento térmico 

de Q&P após austenitização intercrítica, foi avaliada a possibilidade de otimizar as condições 

de temperatura de modo que QT=PT, com o intuito de simplificar a aplicação em linhas 

industriais. Esta consideração será melhor discutida adiante, no item 5.3.1. 

A Figura 4.11 apresenta, de forma esquemática, os tratamentos térmicos de têmpera com 

austenitização intercrítica (Figura 4.11-a) e Q&P após austenitização intercrítica (Figura 4.11-

b). Nesta representação, a temperatura de austenitização intercrítica foi denominada como TAI 

e a temperatura de final de têmpera como QT.   
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Figura 4.11. Figura esquemática dos tratamentos térmicos a) têmpera com austenitização intercrítica; 

b) têmpera e partição após austenitização intercrítica. 
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4.2.6. Caracterização estrutural dos corpos de prova por microscopia óptica e eletrônica 

de varredura  

Após a execução dos tratamentos térmicos, as amostras foram submetidas às etapas de 

preparação metalográfica padrão, de acordo com as normas ASTM E3-01, com ataque químico 

Nital 4%, procedimento similar ao descrito no tópico 4.2.2.2. Amostras com dimensões 

semelhantes à da região útil dos corpos de prova de tração e impacto foram tratadas 

termicamente e preparadas metalograficamente para a caracterização microestrutural por meio 

de aquisição de imagens de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. 

4.2.7. Caracterização mecânica dos corpos de prova termicamente tratados 

4.2.7.1. Microdureza Vickers 

As amostras tratadas termicamente, bem como as amostras submetidas aos ciclos térmicos de 

dilatometria, foram submetidas a ensaios de microdureza Vickers, segundo a Norma ASTM 

E384 (2017), em um microdurômetro digital do fabricante PANTEC, localizado no Laboratório 

de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM), do DEMET – UFOP. Foi utilizada uma 

carga de 300gf durante 5 segundos para cada endentação. Foram realizadas 15 medições em 

posições aleatórias ao longo do corpo de prova e, após a aquisição dos dados, foi realizada a 

média aritmética dos valores obtidos para cada condição de tratamento.   

4.2.7.2. Ensaios de impacto Charpy 

Para a realização dos ensaios de impacto deste trabalho, foi adotado o método Charpy. Os 

procedimentos foram executados à temperatura ambiente no Laboratório de Ensaios 

Mecânicos, do Departamento de Engenharia Metalúrgica (DEMET) da Universidade Federal 

de Ouro Preto.  

Os ensaios de impacto foram executados em temperatura ambiente, utilizando as amostras 

submetidas aos dois tratamentos térmicos descritos anteriormente, em triplicata. Estes 

procedimentos foram realizados com base na Norma ASTM E23 – 18, adotando a configuração 

de amostra Subsize, devido à espessura da chapa de aço TRIP780 possuir apenas 4mm, não 

sendo possível confeccionar um corpo de prova padrão, que possui espessura de 10mm. A 
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geometria do corpo de prova adotado, bem como as dimensões do mesmo são apresentadas na 

Figura 4.12.  

 

Figura 4.12. Geometria e dimensões dos corpos de prova submetidos aos ensaios de impacto. 

4.2.7.3. Ensaios de tração 

Os ensaios de tração foram realizados nas amostras tratadas termicamente para determinar a 

curva de tensão versus deformação de todas as condições de tratamento térmico submetidas, a 

fim de se obter propriedades mecânicas do material como o limite de escoamento, o limite de 

resistência e o alongamento total de cada tratamento térmico. Os ensaios foram executados de 

acordo com a Norma ASTM E8/E8M – 16a, em triplicata para todas as condições, realizando-

se as médias aritméticas dos valores, posteriormente. Estes ensaios foram realizados à 

temperatura ambiente no Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG-OP. Foi utilizada uma 

máquina universal de ensaios da marca Time Group, Modelo WDW-200, com capacidade de 

10 toneladas. Os ensaios foram realizados com uma taxa de deformação de 10- 3s- 1. 



 

73 

  

Os CP’s foram retirados na direção longitudinal em relação ao sentido de laminação. A 

geometria dos corpos de prova, bem como as suas dimensões estão apresentadas na Figura 4.13, 

em milímetros. O padrão adotado para os corpos de prova foi do tipo Subsize, de acordo com a 

Norma ASTM E8/E8M – 16ª.   

 

Figura 4.13. Geometria e dimensões (em mm) dos corpos de prova utilizados para o ensaio de tração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Simulação Computacional 

A Figura 5.1 apresenta o diagrama de fases de equilíbrio, obtido por meio de simulação no 

software MatCalc®, do aço estudado. Por meio desse diagrama, verificou-se que as 

temperaturas Ae1 e Ae3 são, respectivamente, 698°C e 834°C, como apresenta a Tabela 5.1.  Ao 

se comparar esses valores com os valores experimentalmente obtidos por meio de dilatometria, 

(Figura 4.2) (tópico de Materiais e Métodos), também apresentados na Tabela 5.3, para uma 

condição fora do equilíbrio, considerando a taxa de aquecimento de 3°C/s, verificou-se um 

incremento de 6,8% na temperatura de início e de 11% na temperatura de final de 

austenitização, o que era esperado em função do efeito de superaquecimento da austenita. Kang 

et al. (2020) obtiveram resultados semelhantes ao estudarem um aço com 0,24% de C, 1,53% 

de Si e 2,0% de Mn.  

A relação entre os valores da temperatura de início e final de transformação austenítica obtidos 

pela simulação computacional serviram como referência para a análise das temperaturas de 

austenitização intercrítica adotadas neste trabalho, porém, foram utilizados os valores medidos 

fora do equilíbrio para definir a faixa de temperatura intercrítica a ser avaliada. Os valores de 

Ae1 e Ae3 foram calculados por meio do diagrama de fases no equilíbrio a fim de comprovar a 

manifestação do fenômeno de superaquecimento da austenita, além de verificar a tendência de 

formação das fases em função da temperatura e tempo de isoterma adotado na rota de 

tratamento, confrontando-as com as condições experimentais.  

 

Figura 5.1. Diagrama de fases do aço estudado obtido com o auxílio do software MatCalc®. 



 

75 

  

Tabela 5.1: Tabela comparativa das temperaturas de início e final de austenitização durante o 

aquecimento obtidas por meio de simulação termodinâmica computacional e dilatometria. 

No Equilíbrio 
Ae1 (°C) Ae3 (°C) 

698°C 834°C 

Fora do Equilíbrio (Taxa de 

Aquecimento 3°C/s) 

Ac1 (°C) Ac3 (°C) 

749°C 938°C 

 

 Simulações Físicas 

5.2.1. Efeitos da temperatura e do tempo de austenitização intercrítica sobre a 

microestrutura 

As Figuras 5.2-5.8 apresentam as microestruturas de todas as amostras submetidas aos 

tratamentos térmicos de têmpera com austenitização intercrítica nas temperaturas 780°C, 

800°C, 820°C, 850°C, 860°C, 880°C, 900°C, respectivamente, para tempos de isoterma de 1 

segundo e 600 segundos.  

De forma geral, pode-se observar que, com o aumento da temperatura de austenitização 

intercrítica, há uma contínua diminuição da fração de ferrita e aumento da fração de martensita. 

Devido a este aumento na temperatura, ocorre o aumento da força motriz associada à formação 

de austenita e, considerando que há energia suficiente para a evolução dos processos 

difusionais, espera-se um aumento contínuo da fração de austenita que, quando temperada, 

daria origem a diferentes estruturas complexas constituídas por bainita, martensita e austenita 

retida, a depender da composição química da austenita, assim como da taxa de resfriamento 

empregada (DING et al., 2014; LEE e COOMAN, 2013; GHAHERI et al., 2014). 
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F = Ferrita; B = Bainita; M = Martensita 

Figura 5.2. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 780°C, 1s; b) 780°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 

 
F = Ferrita; B = Bainita; M = Martensita 

Figura 5.3. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 800°C, 1s; b) 800°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 
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F = Ferrita; B = Bainita; M = Martensita  

Figura 5.4. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 820°C, 1s; b) 820°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 

 

F = Ferrita; B = Bainita; M = Martensita 

Figura 5.5. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 850°C, 1s; b) 850°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 
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F = Ferrita; B = Bainita; M = Martensita 

Figura 5.6. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 860°C, 1s; b) 860°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 

 
F = Ferrita 

Figura 5.7. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 880°C, 1s; b) 880°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 
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F = Ferrita 

Figura 5.8. Micrografias obtidas por MEV para os ciclos térmicos de têmpera com austenitização 

intercrítica: a) 900°C, 1s; b) 900°C, 10 min. Aumento de 3000x. Ataque Nital 4%. 

Ao se comparar, para todas as temperaturas avaliadas, a influência do tempo, percebe-se que, 

devido ao fato de que a formação de austenita é controlada por mecanismos difusionais 

(termicamente ativados e que evoluem no tempo), para as isotermas de 1s, as frações de ferrita 

não transformada são maiores do que aquelas verificadas com 600s de isoterma, especialmente 

para as menores temperaturas, nas quais as taxas de difusão de carbono na estrutura são menores 

(LEE e COOMAN, 2013; ZHU et al., 2016; MUJAHID e BHADESHIA, 1992). 

Alguns aspectos microestruturais relevantes devem ser destacados. A Figura 5.2-a, por 

exemplo, apresenta a microestrutura da amostra submetida a 1s na temperatura intercrítica de 

780°C. É possível observar que a microestrutura resultante é refinada, típica de uma 

austenitização incompleta. Nessa condição, a perlita inicial se transformou completamente em 

austenita, dando origem a pequenas frações de bainita e martensita após o resfriamento 

acelerado. Considerando o diagrama TRC determinado por Magalhães et al. (2019) e a taxa de 

resfriamento de 200°C/s empregada nos experimentos, não seria esperada a formação de 

bainita. Entretanto, para uma temperatura de austenitização baixa, os grãos austeníticos 

formados são relativamente pequenos, implicando em maior densidade de contornos de grão e, 

portanto, favorecendo a nucleação da bainita, mesmo para elevadas taxas de resfriamento 

(MATSUZAKI e BHADESHIA, 1999).  
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Observa-se também que, com o aumento da temperatura de austenitização intercrítica e 

aumento da fração de austenita, há uma diminuição da fração de bainita e a morfologia da 

martensita vai se definindo melhor como a clássica martensita em ripas. Outros autores 

observaram efeitos microestruturais semelhantes, relatando que com o aumento da fração de 

austenita, esta possuiria menor concentração de C e maior tamanho de grão austenítico. A 

diminuição da concentração de C favoreceria a transformação bainítica, enquanto que, o 

aumento do tamanho de grão austenítico a desfavoreceria, gerando, portanto, efeitos contrários. 

Entretanto, ao se considerar a significativa concentração de Si no aço, muitas vezes segregado 

nas interfaces ferrita-austenita, ou austenita-austenita, alguns autores afirmam que a taxa de 

nucleação bainítica nessas interfaces seria drasticamente reduzida e isso atribuiria maior 

influência ao efeito do crescimento de grão austenítico. No entanto, ainda assim haveria certa 

fração de bainita/ferrita acicular nucleada intergranularmente a partir de inclusões (KANG et 

al., 2020; MATSUZAKI e BHADESHIA, 1999). 

5.2.2. Evolução das frações de fases durante austenitização intercrítica 

Como descrito no item 4.2.2 do capítulo Materiais e Métodos, as frações das fases ferrita e 

austenita foram determinadas e submetidas a uma análise estatística posterior. A Tabela 5.2 

apresenta os valores da fração média de ferrita, os valores do índice de erro, que idealmente 

deve ser inferior à 10%, bem como o desvio padrão e o número de amostras utilizadas para cada 

condição, obtidos para todas as temperaturas de austenitização intercrítica (AI) adotadas, tanto 

para o tempo de manutenção de 1 segundo e 600 segundos.  

A média dos valores obtidos (apresentados na Tabela 5.2) é apresentada na Figura 5.9 em 

função da temperatura de austenitização, na qual também relaciona os dados de fração das fases 

obtidos por simulação computacional (descrita no item 4.2.1) e as frações de ferrita e austenita 

obtidas por regra da alavanca (item 4.2.2.1).  
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Tabela 5.2: Efeito da condição de austenitização intercrítica sobre a fração de ferrita com sua respectiva 

análise estatística.   

Condições 
780°C 800°C 820°C 850°C 860°C 880°C 900°C 

1s 10min 1s 10min 1s 10min 1s 10min 1s 10min 1s 10min 1s 10min 

F.M (%) 37,0 29,0 37,0 25,0 19,0 19,0 15,0 2,0 19,0 0,8 4,7 1,5 2,2 0,9 

I.E (%) 9,3 10,2 9,4 9,7 9,3 8,8 9,6 8,3 9,6 7,0 6,8 9,3 9,5 6,7 

N.C.A 8 6 6 6 5 5 6 5 7 9 5 6 7 5 

D.P 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,1 2,0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 

F.M: Fração média (%); I.E: Índice de erro (%); N.C.A: Número de campos amostrados; D.P: Desvio padrão. 

 

 

Figura 5.9. Frações de (a) ferrita e (b) austenita durante a austenitização intercrítica calculadas por 

simulação computacional no equilíbrio, utilização da regra da alavanca aplicada aos dados 

dilatométricos e experimentalmente determinadas por metalografia quantitativa (experimental). 

A Figura 5.9 confirma a tendência de diminuição da fração de ferrita e crescimento da fração 

de austenita com o aumento da temperatura de austenitização intercrítica, conforme esperado 

(LEE e COOMAN, 2013).  

Considerando as frações calculadas por meio de simulação computacional no equilíbrio como 

uma referência, pode-se afirmar que, para toda a faixa de temperatura estudada, as frações de 

austenita calculadas por meio da aplicação da regra da alavanca foram significativamente 

menores. Isto se deve ao fato de que esse método considerou apenas a fração de austenita 

formada na etapa de aquecimento contínuo até a temperatura desejada, sem considerar o tempo 
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de isoterma (t=0s). Além disso, sabe-se que esse método consiste em um cálculo aproximado 

das frações de fases por meio da variação relativa de volume.  

Em relação aos dados obtidos por metalografia quantitativa, nota-se que quanto maior o tempo 

de isoterma, mais os dados experimentais se aproximam da curva de equilíbrio. De acordo com 

a literatura técnica (MUJAHID e BADESHIA, 1992), o tempo para que a difusão de carbono 

na ferrita supersaturada ocorra é da ordem de milissegundos. Como a cinética de nucleação e 

crescimento da austenita é fortemente dependente da mobilidade dos átomos de carbono, isso 

justifica que, mesmo para um pequeno intervalo de tempo de isoterma, como o de 1s, a fração 

de austenita aumente significativamente em relação à fração formada apenas no aquecimento 

contínuo, calculada pela regra da alavanca. Os dados experimentalmente obtidos com 600 

segundos de isoterma são os que mais se aproximam da condição de equilíbrio, chegando então 

a uma condição de quase-equilíbrio, na qual as frações das fases são muito próximas daquelas 

previstas no equilíbrio, mas não as suas composições químicas. 

5.2.3. Efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a partição de C, Mn e Si 

no equilíbrio 

A Figura 5.10 apresenta as concentrações dos elementos carbono, manganês e silício na 

austenita, bem como a fração de austenita em função da temperatura de austenitização 

intercrítica. Essas concentrações e frações foram calculadas por meio de simulações 

computacionais executadas no Software MatCalc® considerando condições de equilíbrio 

termodinâmico. Ao se analisar as curvas obtidas, pode-se observar que, à medida que a fração 

de austenita aumenta, a concentração dos elementos C e Mn nessa fase diminuem. Essa 

tendência está de acordo com os resultados obtidos por Behera e Olson (2018). A ocorrência 

desse fenômeno se deve ao fato de que as interfaces mais ricas em C e Mn serão aquelas em 

que a austenita se nucleará preferencialmente. Com isso, os primeiros grãos de austenita serão 

mais ricos nesses elementos e pobres em Si (visto que o Si é um elemento -gêneo). À medida 

que a fração volumétrica de austenita aumenta, há uma contínua difusão de carbono catalisando 

seu crescimento, porém, justamente devido a esse aumento de fração volumétrica, a 

concentração de carbono tende a diminuir até atingir o teor de C do aço quando a estrutura for 

completamente austenítica (DING et al., 2014; CESÁRIO, 2018).  
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Figura 5.10. Fração volumétrica de austenita e concentrações de C, Mn e Si na austenita em função da 

temperatura de austenitização intercrítica. 

Ao se pensar na austenitização intercrítica como um estágio prévio à têmpera e partição (Q&P), 

alguns aspectos relevantes devem ser discutidos. As concentrações de C e de Mn na austenita 

são parâmetros de grande importância, pois ambos elementos contribuem fortemente para a 

estabilidade da austenita e controle da temperatura Ms. Tendo em vista os resultados 

apresentados na Figura 5.10, poder-se-ia imaginar que, quanto menor a temperatura de 

austenitização intercrítica, mais rica seria a austenita destes elementos e, portanto, maior seria 

sua estabilidade, o que retarda as transformações difusionais em temperaturas acima de Ms, e 

favorece o aumento da fração de austenita retida em uma dada temperatura de final de têmpera 

QT, entre Ms e Mf. Entretanto, ao se pensar na austenita retida ao final de um processo de Q&P, 

isso não é uma verdade absoluta, como concluem também outros autores (KANG et al., 2020; 

TOJI et al., 2014; GHAHERI e SHAFYEI, 2014). Em temperaturas de austenitização 

intercrítica muito baixas, próximas de Ac1, a fração de ferrita será muito elevada e a fração de 

martensita formada em QT será muito pequena, não possuindo carbono suficiente para 

enriquecer a austenita na etapa de partição e, portanto, não sendo eficiente para a estabilização 

da austenita à temperatura ambiente. Além disso, a elevada fração de ferrita, associada à baixa 
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fração de martensita, implicaria em uma resistência mecânica relativamente baixa para o 

produto do tratamento (KANG et al., 2020; ZAREI e YUE, 1997).  

Para uma dada temperatura de final de têmpera QT, espera-se uma condição que possua uma 

quantidade significativa de martensita, com carbono suficiente para viabilizar a etapa de 

partição (diminuindo o Ms da austenita não transformada) e também para auxiliar na 

estabilização mecânica da austenita, retendo-a à temperatura ambiente (KANG et al., 2020). 

Também pode não ser desejável uma temperatura de austenitização intercrítica muito elevada, 

pois nesse contexto, a temperatura Ms tenderá a subir e a fração de martensita em uma 

temperatura QT será muito elevada. Segundo Kang et al. (2020), em um cenário como este, a 

fração de austenita retida tenderá a diminuir significativamente, assim como a fração de 

martensita revenida será elevada (durante uma etapa relativamente longa de partição), 

degradando a resistência mecânica do produto. No entanto, para tempos de partição 

relativamente curtos, essa condição favorecerá a estabilidade de filmes de austenita retida entre 

as ripas de martensita, porém em menor quantidade. Nesse caso, poderá haver um ganho 

expressivo de resistência mecânica, mas se perderá em ductilidade. 

Por outro lado, ao se observar na Figura 5.10 a variação da concentração do Si na austenita, 

percebe-se que ela aumenta com o aumento da fração de austenita. Isso pode ser explicado pelo 

fato deste elemento ser -gêneo e, portanto, na região em que está concentrado, ocorre um 

decréscimo na taxa de austenitização. Nesse cenário, os primeiros cristais de austenita serão 

relativamente pobres em Si, mas à medida em que a austenitização evolui, a fase será 

inevitavelmente enriquecida pelo elemento. Nouri et al. (2010), estudando aços DP com 

diferentes teores de Si, mostraram que o teor de silício aumenta o coeficiente de partição de Mn 

entre as fases ferrita e austenita durante o recozimento intercrítico. Como o Mn é um importante 

elemento estabilizador da austenita, o crescimento dessa fase também será controlado pela 

difusão de Mn, aumentando a estabilidade da austenita quanto maior for o teor de manganês. 

Então, um aumento no teor de silício será benéfico no que diz respeito à estabilidade da 

austenita (NOURI et al., 2010).  
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5.2.4. Efeito da temperatura de austenitização intercrítica e da partição de elementos na 

temperatura de início de transformação martensítica (Ms) 

A Tabela 5.3 apresenta a média de valores de Ms determinados por meio das Equações 4.5, 4.6 

e 4.7 (Capítulo Materiais e Métodos – Tópico 4.2.3) para cada temperatura de austenitização 

intercrítica. Os cálculos de Ms foram realizados considerando-se as composições químicas de 

austenita obtidas por meio das simulações realizadas no software MatCalc® na condição de 

equilíbrio (Figura 5.10). A Tabela 5.3 também compara os valores calculados com aqueles 

experimentalmente determinados por dilatometria para as isotermas de 1s e 600s.  

Tabela 5.3: Comparação entre os valores de Ms calculados por meio de equações empíricas e os 

determinados experimentalmente por dilatometria na condição experimental de 1 segundo e 600 

segundos de isoterma. 

Temperatura de 

Austenitização (°C) 

   Equações 

Empíricas (°C) 

𝑴𝒔 Dilatometria - 1s 

(°C) 

𝑴𝒔 Dilatometria – 

600s (°C) 

780 303,80 220 285 

800 328,30 260 318 

820 348,66 282 325 

850 361,15 349 372 

860 361,15 328 351 

880 361,15 351 358 

900 361,15 364 367 

 

A Figura 5.11-a apresenta um comparativo entre os valores médios de Ms calculados por meio 

das equações empíricas com aqueles medidos experimentalmente por curvas de dilatometria. A 

mesma figura ainda apresenta, em paralelo, a fração de ferrita e a concentração de carbono na 

austenita formada. Todos esses dados são apresentados em função da temperatura de 

austenitização intercrítica. Pode-se notar que a concentração de carbono na austenita e a fração 

de ferrita seguem a mesma tendência, diminuindo com o aumento da temperatura, como já 

explicado anteriormente. Já a curva das temperaturas Ms calculadas seguem uma tendência 

contrária. Quando a temperatura intercrítica está mais próxima de Ac1, as concentrações de C 

e Mn na austenita são maiores e, consequentemente, a temperatura Ms diminui 

consideravelmente (DING et al., 2014; LEE et al., 2013).  

Tomando-se como base a Equação 4.9, (item 4.2.3) (KOISTINEN e MARBURGER, 1959), a 

fração de martensita foi calculada como função da temperatura de austenitização intercrítica, 

𝑴𝒔
̅̅ ̅̅  



 

86 

  

utilizando uma temperatura de final de têmpera Tf = 200°C. Considerando que em todas as 

temperatutras de austenitização as microestruturas sejam constituídas por ferrita, bainita, 

martensita e austenita retida, a fração de austenita retida a 200°C + bainita (r+B) foi calculada 

pela subtração 1 menos as frações de ferrita e de martensita. Dessa forma, a Figura 5.11-b 

apresenta r+B a 200°C, a fração de martensita formada até 200°C, assim como a temperatura 

Ms, todos em função da temperatura de austenitização intercrítica. Ao se comparar a Figura 

5.10 com a Figura 5.11, pode-se afirmar que em condições de equilíbrio, ou quase-equilíbrio, a 

faixa de temperatura de austenitização intercrítica entre 800°C e 820°C seria favorável para um 

posterior tratamento de têmpera e partição (Q&P) no aço TRIP780 estudado. Considerando o 

balanço de características desejáveis e já discutido, pode-se afirmar que: i) essa é uma faixa de 

temperatura onde a fração de ferrita não é muito elevada (~0,25) para deteriorar a resistência 

mecânica do material; ii) a proporção de fração das fases martesita e austenita é interessante 

(1:0,5), uma vez que há martensita rica o suficiente em C e Si para propiciar uma etapa de 

partição eficaz sem a precipitação em massa de carbonetos; iii) considerando a temperatura de 

final de têmpera como 200°C, há uma fração significativa de austenita residual ainda rica em C 

e Mn (~0,20). 

Zarei-Hanzaki e Yue (1997) concluíram em seu trabalho que existe uma quantidade de ferrita 

ideal que maximiza a fração de austenita retida. Eles verificaram ao estudarem um aço C-Mn-

Si, que a maior fração de austenita retida à temperatura ambiente foi aquela originada de uma 

austenitização intercrítica que propiciasse uma fração de ferrita não transformada entre 22 e 

25,2%, valor próximo ao sugerido nesse trabalho para o aço TRIP780. 
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Figura 5.11. a) Temperatura Ms no equilíbrio, Ms medido para isoterma de 600s, concentração de C na 

austenita e fração de ferrita em função da temperatura de austenitização intercrítica; b) temperatura Ms 

no equilíbrio, fração de martensita a 200°C e fração de γr+B a 200°C em função da temperatura de 

austenitização intercrítica. 

 Aplicação dos Modelos Matemáticos de Previsibilidade CCE e CCET   

5.3.1. Critérios de seleção das condições de tratamentos térmicos de têmpera e partição 

de acordo com os modelos CCE e CCET 

Como discutido nos itens 5.2.3 e 5.2.4, deve-se utilizar na etapa de austenitização intercrítica 

uma temperatura tal que possibilite a obtenção de uma proporção adequada das fases ferrita e 

austenita, de modo que a austenita formada possua a maior concentração possível dos elementos 

C, Mn e Si, em conjunto, além de possuir uma fração de martensita formada na temperatura QT 

suficiente para enriquecer a austenita retida em carbono, mantendo-a estável à temperatura 

ambiente (JIRCOVÁ et al., 2012).  

Para isto, de acordo com a discussão realizada anteriormente, nas condições de equilíbrio, ou 

quase-equilíbrio, a faixa de temperatura de austenitização intercrítica entre 800°C e 820°C 

mostra-se mais promissora para um posterior tratamento térmico de Têmpera e Partição no aço 

estudado. Neste contexto, é de fundamental importância prever, para estas temperaturas de 

austenitização intercrítica quais seriam as temperaturas ótimas de final de têmpera (QT) e de 

partição (PT). Segundo a literatura, a temperatura de partição possui grande influência no 

tamanho do grão e na fração volumétrica dos microconstituintes presentes no produto depois 

de processado, bem como nas propriedades mecânicas dos aços Q&P. Por exemplo, o tamanho 
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médio do grão de austenita retida tende a aumentar com o aumento da temperatura PT, bem 

como a fração volumétrica desta fase. Por outro lado, com o aumento de PT, a resistência 

mecânica e o expoente de encruamento do material diminuem, apesar de sua ductilidade ser 

aumentada (CALDERÓN et al., 2015). Neste contexto, diversos trabalhos (WIJANARKO et 

al., 2016; SANTOFIMIA et al., 2011; BEHERA e OLSON, 2018; LIU et al., 2016; 

CALDERÓN et al., 2016; DE MOOR et al., 2008; SEO et al., 2016; entre outros) têm 

verificado resultados relevantes ao adotar uma faixa de temperatura de partição entre 400°C e 

450°C. Com isso, para se determinar a temperatura QT ótima, como uma função da temperatura 

de austenitização intercrítica, é necessário fixar uma temperatura de partição que, foi adotada, 

inicialmente, como sendo de 400°C e 450°C, baseando-se nestes trabalhos da literatura.  

A Figura 5.12 e a Figura 5.13 apresentam resultados dos cálculos obtidos por simulação 

computacional, utilizando o MatCalc®, e os modelos CCE e CCET  das temperaturas QT 

ótimas (na qual o material possui a maior quantidade de austenita retida possível à temperatura 

ambiente) e a fração de austenita retida (AR) em função da temperatura de austenitização, de 

acordo com os modelos matemáticos de previsibilidade CCE e CCET, para temperaturas de 

partição de 400°C e 450°C, respectivamente.  

Ao analisar a fração de austenita retida (AR) à temperatura ambiente, pode-se observar que, 

caso o valor de QT seja ajustado para o valor ótimo em cada temperatura de austenitização 

intercrítica, as frações máximas de austenita retida serão semelhantes para qualquer uma dessas 

condições de temperaturas AI, como mostra as curvas em azul da Figura 5.12 e da Figura 5.13.  

 Por outro lado, ao analisar o efeito da temperatura QT ótima, pode-se notar uma variação 

significativa deste parâmetro em função da TAI, de cerca de 170°C até algo próximo de 230°C, 

dependendo da temperatura de austenitização intercrítica adotada. Diante disso, mais uma vez 

mostra-se essencial um estudo consistente e bom planejamento da rota de tratamento térmico 

Q&P, visto que um desvio experimental na temperatura QT pode acarretar variações 

significativas em relação à fração de austenita retida e, consequentemente, no comportamento 

mecânico do produto final. Porém, é importante ressaltar que, na faixa de temperatura entre 

800°C e 820°C não houve uma variação muito expressiva, tanto para a fração de austenita 

retida, quanto para a temperatura QT ótima. Isto indica que, além destas temperaturas serem 

adequadas para a aplicação de um tratamento térmico de Q&P com austenitização intercrítica, 

esta pequena variação de características entre as temperaturas de 800°C e 820°C, (como se nota 
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nos gráficos da Figura 5.12 e da Figura 5.13), possibilita uma faixa de trabalho de 

aproximadamente 20°C, que se mostra muito interessante para aplicações industriais, nas quais, 

geralmente, há de se considerar desvios e gradientes térmicos em decorrência da utilização de 

equipamentos de grande porte.  

Avaliando os gráficos da Figura 5.12 e da Figura 5.13, pode-se notar que, para as temperaturas 

AI de 800°C e 820°C, a temperatura QT ótima é aproximadamente 200°C para ambas 

temperaturas de partição avaliadas. Este valor, pode ser verificado também por meio da Figura 

5.14 e da Figura 5.15, que relacionam as frações de austenita retida para diversas temperaturas 

QT fixando-se a temperatura de partição. Estas avaliações foram realizadas utilizando tanto o 

modelo CCE, quanto o modelo CCET, para temperaturas de partição de 400°C e 450°C, 

respectivamente.   

 

 

Figura 5.12. Relação entre as temperaturas de QT ótimas como uma função da temperatura de AI 

visando a máxima fração possível de austenita retida à temperatura ambiente, considerando a 

temperatura de partição de 400°C para o modelo: a) CCE e b) CCET. 
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Figura 5.13. Relação entre as temperaturas de QT ótimas como uma função da temperatura de AI 

visando a máxima fração possível de austenita retida à temperatura ambiente considerando a 

temperatura de partição de 450°C para o modelo: a) CCE e b) CCET. 

De acordo com a Tabela 5.3, as temperaturas Ms obtidas para a condição de quase-equilíbrio 

correspondentes às temperaturas de AI 800°C e 820°C são, respectivamente, 318°C e 325°C. 

Com isso, o fato da temperatura QT ótima ser aproximadamente 200°C para as TAI em questão 

(valor relativamente distante das temperaturas Ms), mostra-se bastante relevante considerando-

se as frações de austenita não transformada e de martensita primária formadas na primeira 

têmpera. Quanto mais próximo de Ms for a temperatura QT, a fração de martensita formada 

pode ser demasiadamente baixa, impossibilitando que haja uma quantidade efetiva de carbono 

particionando da martensita recém formada para a austenita. Consequentemente, a estabilização 

da fase austenítica à temperatura ambiente ficará prejudicada. Para uma temperatura ótima QT 

de 200°C, a formação de martensita resultante da primeira têmpera ocorre em maior quantidade, 

disponibilizando maior quantidade de carbono aprisionado na fase para ser, então, particionado. 

É necessário que haja um balanço e avaliação criteriosa da temperatura QT para que a 

quantidade de carbono disponível durante a partição não seja insuficiente para a estabilização 

da austenita (QT muito próximo de Ms), mas que a fração de martensita formada também não 

seja tão elevada a ponto de transformar grande parte da austenita e não permitir que ela seja 

enriquecida e estabilizada após a têmpera final (QT muito próximo de Mf). De acordo com 

Jircová et al., 2012, a temperatura QT é um dos parâmetros que mais influenciam no processo 

de têmpera e partição em relação a fração de fase da austenita retida e propriedades mecânicas 

do material.  
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A temperatura QT em um processo de Q&P depende significativamente da concentração de 

carbono no aço. Se a concentração deste elemento aumenta, a temperatura QT cai, apesar de 

favorecer a estabilidade da austenita. Por outro lado, com a diminuição da concentração de C 

na austenita, o intervalo de temperatura QT adequado para a estabilização da austenita aumenta, 

possibilitando um melhor controle de processos em aplicações industriais (GERDEMANN, 

2004).  

Além disso, a relação entre a martensita e a austenita não-transformada, em relação à 

concentração de carbono, possui grande importância. Se a fração de austenita é muito alta, então 

o carbono presente na fase é insuficiente e incapaz de estabilizar a mesma, em temperatura 

ambiente, causando uma decomposição parcial da austenita em martensita durante o 

resfriamento até a temperatura ambiente (JIRCOVÁ et al., 2012). 

Como discutido nos itens 5.2.3 e 5.2.4, para estas temperaturas Ms citadas acima (318°C e 

325Cº), espera-se que ao final da primeira têmpera, haja uma quantidade adequada de 

martensita formada até a temperatura de 200°C, de modo que possibilite a partição de carbono 

suficiente para estabilizar a fase austenítica na segunda têmpera. Caso a temperatura QT fosse 

muito próxima à temperatura Ms, poder-se-ia limitar a quantidade de martensita primária, de 

forma que não houvesse partição de C suficiente desta fase para austenita. Porém, caso a 

temperatura QT fosse muito baixa, próxima da temperatura Mf, a quantidade de austenita não-

transformada seria muito pequena, reduzindo significativamente a fração desta fase estabilizada 

após o final do processo. Além disso, com a diminuição da fração de austenita não 

transformada, a energia livre desta fase, associada a deformações decorrentes das 

transformações de fases prévias, será maior. Assim sendo, na etapa de partição, a energia 

térmica fornecida ao sistema poderá ser preferencialmente utilizada na recuperação dessa 

estrutura austenítica deformada, prejudicando assim a difusão atômica de carbono responsável 

pela partição (WIJANARKO et al., 2016).  



 

92 

  

 

Figura 5.14. Fração de austenita retida em função da temperatura final de têmpera e da temperatura de 

austenitização intercrítica para uma temperatura de partição de 400°C considerando as previsões dos 

modelos (a) CCE e (b) CCET. 

 

Figura 5.15. Fração de austenita retida em função da temperatura final de têmpera e da temperatura de 

austenitização intercrítica para uma temperatura de partição de 450°C considerando as previsões dos 

modelos a) CCE e b) CCET. 

Para a construção dos gráficos apresentados na Figura 5.14 e na Figura 5.15, foram fixadas duas 

temperaturas de partição, para aplicação dos modelos matemáticos CCE e CCET, que foram de 

400°C e 450°C, respectivamente. Estes valores foram adotados inicialmente, baseando nos 

dados da literatura, como já mencionados anteriormente. De acordo com Speer et al. (2003), as 

frações das fases após a transformação martensítica ocorrida após a primeira têmpera são, 
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geralmente, controladas pelo grau de superresfriamento abaixo da temperatura Ms. Com isso, o 

intervalo de temperatura QT ideal parte da premissa de que a supressão da formação de 

carbonetos (cementita) se torna cada vez mais difícil a medida que se aumenta a temperatura 

QT. Por outro lado, é necessária que a temperatura QT seja elevada o suficiente para fornecer 

energia para a difusão do carbono. A comparação de diferentes temperaturas de partição 

adotadas para estes modelos foi realizada e será discutida adiante. Porém, por meio destas 

figuras, pode-se notar que não há diferença significativa tanto na fração de austenita retida 

máxima, quanto na temperatura QT ótima calculada para ambas temperaturas de partição 

adotadas. Além disso, o comportamento das curvas correspondentes aos modelos CCE e CCET 

(Figura 5.14 e Figura 5.15) também são similares ao se comparar com as diferentes 

temperaturas de partição fixadas para cada uma das condições.  

Ao se comparar as curvas relativas aos modelos CCE e CCET da Figura 5.14 e da Figura 5.15, 

nota-se uma diferença em seu comportamento a partir da temperatura QT ótima, para cada 

temperatura AI. De acordo com o modelo CCE, a fração volumétrica de austenita retida 

primeiramente aumenta e depois diminui com o aumento da temperatura QT. Em contraste, isto 

não ocorre no modelo CCET, que após atingir um pico, a curva diminui até atingir um valor e 

se manter relativamente constante. Comparando-se os dois modelos, nota-se que os valores 

obtidos para o modelo CCET, o qual considera a formação de bainita isotérmica durante a 

partição, foram praticamente os mesmos para temperaturas QT iguais e inferiores à ótima (antes 

de atingir o pico). Isto se deve à grande quantidade de martensita primária formada, o que leva 

a uma fração muito pequena ou inexistente de bainita formada na etapa de partição subsequente. 

Isso ocorre, pois, caso a temperatura QT seja muito baixa irá possibilitar a ocorrência de maior 

fração de martensita primária. Com isso, a fração de austenita será pequena e haverá uma força 

motriz insuficiente para que a transformação bainítica possa ocorrer. Por outro lado, para 

temperaturas QT maiores que a ótima, a fração de austenita não transformada será maior, de tal 

forma que, fenômenos de deformação da austenita e o enriquecimento de carbono nesta fase 

passam a concorrer com o processo de decomposição da austenita em bainita. Por este fato, ao 

analisar o comportamento das curvas (Figura 5.14 e Figura 5.15) antes da temperatura QT 

ótima, os dois modelos são praticamente idênticos. Porém, para temperaturas acima de QT 

ótimo, há uma discrepância entre as curvas, justamente pelo fato do modelo CCET considerar 

a transformação bainítica, diferentemente do modelo CCE. Apesar da formação da bainita 

consumir parte da austenita, o carbono se difunde da fase supersaturada para os arredores da 
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austenita remanescente, enriquecendo esta fase que, eventualmente, terá a sua estabilidade 

favorecida e sua transformação em martensita secundária durante o resfriamento final 

dificultada. Na prática, o comportamento praticamente estável da austenita retida em 

temperaturas QT mais altas limita a capacidade de ajustar a quantidade de austenita final, 

porém, garante a consistência do processo de Q&P e permite uma maior margem de segurança 

na aplicação do processo em escala industrial, considerando que haverá uma flexibilidade maior 

em se trabalhar com um valor relativamente elevado de austenita retida (não necessariamente 

o valor máximo) mesmo em uma larga faixa de temperatura QT. Para ligas e processos em que 

a transformação bainítica não pode ser ignorada, esta transformação pode ser uma forma efetiva 

de ajustar a quantidade de austenita retida e estabilizar as suas propriedades mecânicas finais 

(LI et al., 2020).  

A Figura 5.16 apresenta as frações das fases e constituintes, bem como o teor de carbono na 

austenita em função da temperatura QT para o aço estudado, calculados por meio das 

simulações realizadas no MatCalc® e dos modelos CCE e CCET, fixando as temperaturas de 

partição em 400°C e 450°C. As curvas em preto representam a evolução da martensita primária, 

as curvas alaranjadas representam a ferrita pró-eutetóide, as curvas vermelhas a austenita retida, 

as rosas a fase martensita final (ou secundária), as curvas azuis representam a bainita final e as 

curvas verdes representam o teor de carbono na austenita. De acordo com as previsões do 

modelo CCE, a fração de martensita inicial apresenta uma diminuição contínua com o aumento 

de QT. Porém, o modelo prevê uma quantidade significativa de martensita secundária durante 

o resfriamento final e um aumento contínuo da concentração de carbono na austenita com a 

diminuição da temperatura QT. A fração de ferrita constante, como mostrada no gráfico foi 

aquela obtida durante a etapa de austenitização intercrítica. Além disso, pode-se notar que o 

comportamento das curvas de evolução das fases em função da temperatura QT são similares 

entre as duas temperaturas de partição, tanto para o modelo CCE, quanto para o modelo CCET. 

Ao analisar o modelo CCET nota-se que a fase martensita primária mantém o mesmo 

comportamento se comparado com o modelo CCE, enquanto a concentração de carbono não 

apresenta uma diminuição contínua após a temperatura QT ótima, mas mantém uma 

estabilidade em seus valores. Além disso, a martensita secundária se mantém em um nível 

extremamente baixo. O comportamento das curvas correspondentes à fração de austenita retida 

são idênticos aos obtidos pelas curvas da Figura 5.14 e da Figura 5.15, discutidos previamente. 

Além disso, pode-se observar uma disparidade entre determinadas curvas quando se compara 
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o modelo CCE e CCET. Devido a abordagem que o modelo CCET apresenta, de se considerar 

a transformação bainítica nas condições do cálculo das simulações, evidentemente, as curvas 

correspondentes às frações da martensita secundária e bainita terão comportamentos diferentes 

entre si. Para o modelo CCET, a transformação martensítica secundária irá competir com a 

transformação bainítica, como é evidenciado nas curvas em rosa da Figura 5.16, que para o 

modelo CCE, a fração desta fase aumenta expressivamente a partir da temperatura QT ótima, 

enquanto, no modelo CCET, isso não ocorre, passando a haver a presença de uma fração de 

bainita considerável na microestrutura, tanto para a temperatura PT de 400°C, quanto para PT 

de 450°C.  

De acordo com estas previsões dos modelos abordados, a fração das fases presentes na 

microestrutura resultante do tratamento térmico Q&P após austenitização intercrítica, nas 

condições de temperatura QT ótima igual a 200°C e PT de partição de 400°C e 450°C (que 

possuem aproximadamente os mesmos valores, tanto para as diferentes temperaturas PT, 

quanto para os modelos CCE e CCET), estão apresentadas na Tabela 5.4. 

 



 

96 

  

 

Figura 5.16. Frações das fases martensita inicial, martensita final, austenita retida, bainita final e teor 

de carbono na austenita em função da temperatura de têmpera (QT) para: a) PT = 400°C de acordo 

com o modelo CCE; b) PT = 400°C de acordo com o modelo CCET; c) PT = 450°C de acordo com o 

modelo CCE; d) PT = 450°C de acordo com o modelo CCET. 
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Tabela 5.4. Frações de fases resultantes do tratamento Q&P após austenitização intercrítica, para 

temperaturas de partição de 400°C e 450°C (valores iguais) na condição de temperatura QT ótima para 

os modelos CCE e CCET. 

Temperatura de austenitização = 800°C 

Temperatura QT Ótima = 200°C 

FRAÇÃO DE FASE 
Modelo 

CCE CCET 

Austenita Retida 20,51% 20,51% 

Martensita Primária 54,59% 54,59% 

Martensita 

Secundária 
0% 0% 

Bainita Não se aplica 0% 

Ferrita 24,90% 24,90% 

 

Vale ressaltar que o comportamento das curvas de todas as fases avaliadas possui uma grande 

similaridade e estão de acordo com os resultados obtidos por Li et al. (2020), como pode ser 

observado comparando-se a Figura 5.16 em questão, com a Figura 3.16.   

Considerando a temperatura QT ótima em torno de 200°C (como discutido anteriormente) e as 

temperaturas de partição na faixa de 400°C a 450°C, como representadas na Figura 5.16, a 

adoção destas temperaturas no tratamento mostra-se como uma estratégia promissora em 

relação à microestrutura final obtida no tratamento térmico de Q&P após austenitização 

intercrítica. Porém, ao se tratar de tratamentos térmicos em larga escala, como em grandes 

galpões industriais, estas condições de tratamento, apesar de possíveis, são bastante complexas 

sob o ponto de vista operacional. Isto porque a aplicação de um tratamento complexo, que é o 

Q&P, exigiria que as plantas industriais atuais, que fabricam aços ARBL, realizassem grandes 

alterações de layout dos seus galpões, para possibilitar a execução das condições de 

aquecimento e resfriamento tão diversas. Além disso, há um dispêndio de energia considerável 

no processo de partição. Havendo uma diferença tão significativa entre as temperaturas QT e 

PT, isto se refletirá de forma considerável nos custos de produção. Isto posto, eventuais 

prejuízos na microestrutura, provenientes da diferença entre os valores de condição ótima e 

aqueles propostos para este tratamento (adotando temperaturas QT e PT similares), podem ser 

compensados pela simplificação operacional alcançada, caso seja possível se obter um produto 

com propriedades mecânicas superiores aos atuais.  
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Para isso, fixada a temperatura de austenitização intercrítica (800°C), a temperatura de partição 

foi avaliada, também com base nos modelos de previsibilidade CCE e CCET, em função da 

temperatura QT ótima, como apresenta a Tabela 5.5 e a Tabela 5.6. Estas Tabelas mostram, 

com base nos cálculos realizados por meio dos modelos citados, quais foram as temperaturas 

QT ótimas correspondentes a cada temperatura de partição adotada, bem como suas respectivas 

frações máximas de austenita retida. Estes valores foram obtidos de maneira semelhante à 

realizada para obtenção das curvas representadas pela Figura 5.14 e Figura 5.15. Para cada 

temperatura de partição simulada, compreendida no intervalo de temperatura de 200°C a 450°C 

(apresentada na Tabela 5.5 e Tabela 5.6), foi realizada uma simulação relacionando a fração de 

austenita retida com a temperatura QT. Os valores de QT ótimos correspondem à temperatura 

que gerou a maior quantidade de austenita retida à temperatura ambiente no final do processo.  

Pode-se notar que, de acordo com o modelo CCE, para as diferentes temperaturas PT adotadas 

(na faixa entre 200°C a 450°C) não houve diferença entre os valores de QT ótima, o que está 

de acordo com a literatura (WIJANARKO et al., 2016). O mesmo não ocorre no modelo CCET, 

no qual houve distinção nos valores de QT ótima, exceto para as PT de 400°C e 450°C, como 

pode ser observado na Figura 5.17. Esta discrepância entre os modelos se deve ao fato de que, 

como o modelo CCE não considera nenhuma transformação adicional durante a partição, ele 

atenta apenas para os valores das frações volumétricas de martensita e austenita em QT. O fato 

é que no aço estudado ocorre transformação bainítica. Apesar da formação desta fase consumir 

a austenita, o enriquecimento desta fase por carbono aumenta a sua estabilidade e evita sua 

transformação em martensita secundária durante a fase final de resfriamento até a temperatura 

ambiente. Tanto no modelo CCE quanto no CCET, a temperatura QT define a fração de 

martensita inicial, ou seja, estabelece a quantidade de carbono máxima para a partição. Como 

os modelos trabalham com o conceito de equilíbrio constrito, independentemente da 

temperatura de partição, o carbono vai se difundir e estabilizar aquela certa fração de austenita 

retida. Porém, somente o modelo CCET considera a transformação bainítica (T0) a qual se 

define a temperatura PT. Logo, em função desta temperatura de partição, a transformação 

bainítica evoluirá de forma diferente, definindo a quantidade de carbono disponível para a 

partição, não sendo ela influenciada apenas pelo efeito da temperatura de têmpera como no 

modelo CCE (WIJANARKO et al., 2016; LI et al., 2020). Além disso, quando a temperatura 

PT é relativamente alta, a concentração de carbono na austenita, limitada pela linha T0 é 

extremamente baixa, levando a formação de uma maior quantidade de martensita secundária 
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no final do resfriamento. Por outro lado, quando a temperatura PT é relativamente baixa, a 

austenita não-transformada possui uma concentração de carbono mais alta e a formação da 

martensita secundária é inibida (LI et al., 2020).   

Vale salientar que em temperaturas PT mais elevadas, a variação de QT é menos intensa. Isso 

pode ser atribuído ao fato de que em temperaturas mais altas, a difusão do carbono ocorre com 

maior facilidade e a reação bainítica ocorrerá com maior facilidade. A Figura 5.17 apresenta 

uma curva de variação dos valores de QT ótimo, no eixo y, em função das temperaturas PT, no 

eixo x. Esta figura ilustra a variação significativa das temperaturas QT ótimas, principalmente 

para temperaturas de partição relativamente baixas, considerando o modelo CCET, o que não 

ocorre com o modelo CCE, como já discutido. 

Tabela 5.5: Relação entre a temperatura de partição e temperatura de final de têmpera ótima para a 

temperatura de austenitização intercrítica de 800°C de acordo com o modelo CCE. 

Temperatura PT (°C) Temperatura QT (°C) 

Fração Máxima de 

Austenita Retida à 

Temperatura Ambiente 

(%) 

200 201 20,73 

250 201 20,73 

300 201 20,73 

350 201 20,73 

400 201 20,73 

450 201 20,73 

 

Tabela 5.6: Relação entre a temperatura de partição e temperatura de final de têmpera ótima para a 

temperatura de austenitização intercrítica de 800°C de acordo com o modelo CCET. 

Temperatura PT (°C) Temperatura QT (°C) 

Fração Máxima de 

Austenita Retida à 

Temperatura Ambiente 

(%) 

200 167 14,12 

250 174 15,37 

300 184 17,11 

350 195 19,30 

400 201 20,73 

450 201 20,67 
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Figura 5.17. Variação da temperatura ótima de têmpera (QT) em função da temperatura de partição 

(PT) para a temperatura de austenitização intercrítica de 800°C de acordo com o modelo CCET. 

Considerando as simulações e discussões apresentadas até aqui, a temperatura de têmpera (QT) 

de 200°C se mostrou como a temperatura ótima, que dá origem à máxima quantidade de 

austenita retida no final do tratamento. Esta temperatura foi obtida considerando a temperatura 

de austenitização intercrítica de 800°C e temperaturas de partição na ordem de 400°C a 450°C. 

Logo, para o planejamento deste tratamento térmico, decidiu-se adotar a temperatura QT = 

200°C como sendo ideal para a execução do tratamento. Quanto à temperatura PT, já foi 

discutido que, ao adotar a temperatura PT igual à temperatura QT, isto simplificaria 

significativamente a parte operacional do tratamento no ambiente industrial, viabilizando a sua 

execução e gerando ganhos de produção e custo. Por outro lado, quanto aos dados quantitativos, 

a Figura 5.18 apresenta um mapa das frações de fases, semelhantes aos apresentados na Figura 

5.16, porém, adotando-se a temperatura PT como a mesma temperatura QT, ou seja, 200°C.   
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Figura 5.18. Frações das fases martensita inicial, martensita final, austenita retida, bainita final e teor 

de carbono na austenita em função da temperatura de têmpera (QT) para a temperatura de partição de 

200°C, considerando o modelo: a) CCE e b) CCET. 

A Figura 5.18 apresenta as frações das fases resultantes do Tratamento 2, para a temperatura 

PT=QT=200°C, comparando-se o modelo CCE com o modelo CCET. De acordo com os 

modelos de previsibilidade adotados, pode-se notar por meio da Tabela 5.7 e da Figura 5.18, e 

também comparando-as com a Tabela 5.4 e Figura 5.16, que a utilização de uma temperatura 

PT abaixo da convencional (LI et al., 2020) resultou em uma fração de austenita retida final de 

14,00%, considerando o modelo mais preciso CCET (como já discutido). Em comparação, para 

a temperatura PT = 400°C, utilizando-se o mesmo modelo, foi obtida uma fração de 20,51% de 

austenita retida. Nota-se que há um prejuízo com relação a fração volumétrica das fases finais, 

principalmente a fase austenita, porém, esta diferença ainda poderá trazer ganhos significativos 

nas propriedades mecânicas finais, como será discutido no item 5.5.3, tendo a possibilidade de, 

ainda que com menor proporção de austenita retida final, os aços submetidos a este tratamento 

(PT = QT) possuam características mecânicas superiores a muitos tipos de aços AHSS, se 

enquadrando até na sua terceira geração. Essas abordagens serão discutidas mais 

profundamente adiante, porém, destaca-se no momento, que com o auxílio dos modelos de 

previsibilidade CCE e CCET foi possível planejar um ciclo térmico de tratamento Q&P que 

tem significativo potencial para ser aplicável industrialmente de forma a se obter um produto 

da terceira geração de aços AHSS.  
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Tabela 5.7: Frações de fases resultantes do tratamento Q&P após austenitização intercrítica, para 

temperatura de partição de 200°C na condição de temperatura QT ótima para os modelos CCE e CCET. 

Temperatura de austenitização = 800°C 

Temperatura QT Ótima = 200°C 

Temperatura de Partição = 200°C 

Fração de fase 
Modelo 

CCE CCET 

Austenita Retida 20,51% 14,00% 

Martensita Primária 54,59% 54,59% 

Martensita Secundária 0% 0% 

Bainita Não se aplica 6,51% 

Ferrita 24,90% 24,90% 

 

A aplicação dos tratamentos térmicos, bem como a caracterização estrutural e mecânica serão 

discutidas a seguir. Estes procedimentos irão avaliar as propriedades finais do aço, quando 

submetido a tratamentos térmicos fundamentados nas previsões matemáticas propostas pelos 

modelos acima. 

 Tratamentos Térmicos 

Neste trabalho, foram realizados dois tratamentos térmicos distintos com o intuito de avaliar os 

efeitos da austenitização intercrítica em duas diferentes rotas de tratamentos térmicos, sendo 

elas um tratamento de têmpera convencional com austenitização intercrítica e um tratamento 

de têmpera e partição após austenitização intercrítica.  

As condições destes tratamentos foram estabelecidas de acordo com a simulação matemática 

realizada neste estudo, bem como baseando-se em dados da literatura. O tratamento térmico de 

têmpera com austenitização intercrítica será denominado como “Tratamento 1” e o tratamento 

térmico de Q&P após austenitização intercrítica será denominado como “Tratamento 2”. Os 

tratamentos a seguir serão referidos de acordo com esta nomenclatura definida. As condições 

dos tratamentos são apresentadas na Tabela 5.8 e representadas na Figura 5.19 e na Figura 5.20. 

Para o Tratamento 1, a temperatura de austenitização intercrítica (AI) ideal foi estabelecida de 

acordo com a discussão realizada nos itens 5.2.4 e 5.3.1, levando-se em consideração, 

principalmente, a fração de ferrita resultante ao final da austenitização. No Tratamento 2, a 
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condição de temperatura AI foi a mesma do Tratamento 1, visando comparar o efeito dos 

diferentes tratamentos para uma mesma condição de AI. Já os parâmetros do tratamento de 

Q&P, como temperatura PT e QT, foram estabelecidos com o auxílio dos modelos de 

previsibilidade CCE e CCET, bem como baseando-se na literatura e considerações práticas, 

como discutido, detalhadamente, no item 5.3.1. Para ambos os tratamentos, as taxas de 

aquecimento e resfriamento foram verificadas por meio de um termopar soldado nos corpos de 

prova. Os tempos de austenitização e partição foram baseados na literatura técnica.   

Tabela 5.8: Condições planejadas para os tratamentos térmicos 1 (têmpera convencional com 

austenitização intercrítica) e 2 (têmpera e partição após austenitização intercrítica). 

TRATAMENTO 1 TRATAMENTO 2 

Taxa de Aquecimento 2,66°C/s Taxa de Aquecimento 2,68°C/s 

Temperatura de 

Austenitização 
800°C 

Temperatura de 

Austenitização 
800°C 

Tempo de 

Austenitização 
20 min 

Tempo de 

Austenitização 
20min 

Taxa de Resfriamento 187C°/s 
Taxa de Resfriamento 

1 
133°C/s 

 

Temperatura de 

Têmpera 
200°C 

Temperatura de 

Partição 
200°C 

Tempo de Partição 90s 

Taxa de Resfriamento 

2 
20°C/s 
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Figura 5.19. Representação esquemática do tratamento térmico de têmpera com austenitização 

intercrítica (Tratamento 1). 

 

Figura 5.20. Representação esquemática do tratamento térmico de têmpera e partição após 

austenitização intercrítica (Tratamento 2). 
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5.4.1. Caracterização estrutural dos corpos de prova submetidos aos Tratamentos 1 e 2 

5.4.1.1. Microscopia óptica e eletrônica de varredura 

5.4.1.1.1. Tratamento 1: Têmpera convencional com austenitização intercrítica 

A Figura 5.21 apresenta o perfil térmico de um corpo de prova submetido ao Tratamento 1. 

Esta curva foi obtida por meio da medição contínua da temperatura do material por meio de um 

termopar do tipo K soldado diretamente ao corpo de prova. A curva destaca a estabilidade e 

confiabilidade do controle da temperatura no corpo de prova pelo forno utilizado, no qual vê-

se uma isoterma consideravelmente estável e velocidade de resfriamento elevada, conforme 

desejado.  

O corpo de prova utilizado no monitoramento de temperatura apresentava dimensões 

semelhantes àquele de tração submetido efetivamente ao Tratamento 1, a fim de simular as 

taxas de aquecimento obtidas de acordo com a calibração e a precisão do forno. A velocidade 

elevada de resfriamento foi alcançada por meio de têmpera em água, até que se atingisse a 

temperatura ambiente.   

 

Figura 5.21. Perfil térmico medido com um termopar tipo K soldado no corpo de prova submetido ao 

tratamento térmico de têmpera com austenitização intercrítica. 

A fim de verificar a reprodutibilidade do tratamento térmico realizado no forno, bem como a 

confiabilidade na calibração do mesmo, a Figura 5.22 apresenta um comparativo entre as 
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microestruturas resultantes do tratamento térmico realizado no forno tipo Chevernard e as 

microestruturas obtidas após a realização do ciclo térmico por dilatometria. Pode-se notar por 

meio das imagens, que as microestruturas são suficientemente similares indicando, desta forma, 

que as condições do forno se mantiveram bem próximas àquelas executadas por dilatometria. 

Este comparativo possui grande importância para a validação dos tratamentos térmicos 

realizados em escala piloto, mostrando a confiabilidade do equipamento utilizado neste estudo.  

 

Figura 5.22. Comparativo das micrografias obtidas por MO de um: a) Ciclo térmico de têmpera com 

austenitização intercrítica a 800°C obtido por dilatometria; b) Tratamento térmico de têmpera com 

austenitização intercrítica a 800°C realizado em forno Chevernard. Aumento 500x. Ataque Nital 2%. 

A Figura 5.23 apresenta as micrografias obtidas por MEV resultantes do Tratamento 1. A Figura 

5.23-a e a Figura 5.23-b apresentam uma microestrutura multifásica, na qual pode-se identificar 

as fases ferrita, bainita e martensita, indicadas pelas setas. Nota-se a presença da fase ferrita 

intercrítica (não dissolvida durante tratamento isotérmico na região entre Ac3 e Ac1) na região 

ligeiramente mais escura das micrografias. Esta coloração mais escura indica uma topografia 

mais profunda na superfície da amostra atacada, resultado de um comportamento distinto em 

relação ao potencial químico das fases quando expostas a um reagente de ataque químico. A 

microestrutura bainítica pode ser observada pela forma acicular característica. Blocos de 

martensita são facilmente identificados na forma de ripas, em grande proporção volumétrica. 

Além disso, espera-se também uma pequena quantidade de austenita retida nesta 

microestrutura, no entanto, esta fase não pode ser identificada com facilidade por meio desta 

técnica e com o aumento utilizado (3000x), sendo recomendável a utilização de outras técnicas 

de análises microestruturais para este fim.   
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Kong et al. (2018) apresentaram em seus estudos, resultados similares ao obtidos neste trabalho, 

em relação a quantidade de ferrita pró-eutetóide não-transformada durante a austenitização 

parcial de um aço TRIP seguido de têmpera. De acordo com os autores, a morfologia da ferrita, 

apresentada por meio de micrografia MEV, possuía a forma de ferrita epitaxial.  

Já a morfologia da martensita presente na microestrutura apresentada na Figura 5.23 é 

corroborada pelos resultados e análise microestrutural obtidas por Han et al. (2019), nos quais, 

com auxílio de microscopia eletrônica de transmissão, os autores observaram a morfologia 

típica de ripas, onde uma alta densidade de discordâncias é acomodada nas ripas de martensita. 

Com relação à bainita e ferrita, Mandal et al. (2016), também fazendo uso da técnica de 

microscopia eletrônica de transmissão, estudaram a morfologia da bainita ferrítica após um 

tratamento termo-mecânico controlado seguido de têmpera até a temperatura ambiente. Eles 

concluíram que os grãos de ferrita presentes na microestrutura possuíam morfologia equiaxial 

e alongada, assim como a bainita presente no contorno de grão da ferrita. Os grãos de ferrita 

adjacentes à bainita apresentaram alta densidade de discordâncias como consequência da 

acomodação de deformações. O crescimento da bainita na forma de placas é suprimido pelos 

grãos de ferrita adjacentes. Como resultado, o tamanho das placas de bainita é reduzido. Além 

disso, carbonetos descontínuos da bainita, com a presença da bainita ferrítica adjacente, dá 

origem a morfologia da bainita granular. As regiões entre os grãos/ripas de ferrita possuem 

carbono enriquecido, que, consequentemente, se transforma em carbonetos durante a formação 

da estrutura bainítica.       

Vários autores, (por exemplo Santofimia et al. (2008) e Kurup et al. (2018)), reportam que a 

austenita retida pode ser identificada com morfologia equiaxial, em forma de blocos situados 

próximos dos grãos de martensita e ferrita. Por outro lado, de acordo com as condições de 

austenitização e resfriamento, a austenita residual pode apresentar uma morfologia de filmes 

finos ao redor da ferrita. Na Figura 5.23, pode-se identificar algumas regiões compactas, com 

contraste mais claro, que mostram indícios da presença desta fase na microestrutura resultante 

do Tratamento 1, bem como alguns filmes ao redor dos grandes grãos de ferrita, como está 

sendo identificado pelas setas na figura.  
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F: Ferrita; B: bainita; M: martensita; AR: austenita retida; 

Figura 5.23. Micrografias obtidas por MEV resultantes do Tratamento 1. Aumento 3000x. Nital 4%. 

5.4.1.1.2. Tratamento 2: Têmpera e Partição (Q&P) após austenitização intercrítica  

De forma similar ao realizado no item 5.4.1, a Figura 5.24 apresenta o perfil térmico do corpo 

de prova (termopar soldado diretamente na amostra) submetido ao Tratamento 2, com as 

condições descritas na Tabela 5.8. Da mesma forma, nota-se uma reprodutibilidade 

extremamente satisfatória do procedimento.  

Da mesma forma que o Tratamento 1, o corpo de prova utilizado apresentava dimensões 

semelhantes àquele de tração submetido efetivamente ao Tratamento 2. As altas taxas de 

resfriamento alcançadas neste ciclo térmico se devem à sensibilidade e a configuração adotada 

para o forno de sal fundido.  
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Figura 5.24. Perfil térmico medido com termopar tipo K no corpo de prova submetido ao tratamento 

térmico de têmpera com austenitização intercrítica seguido de têmpera e partição. 

A Figura 5.25 apresenta imagens das micrografias de microscopia óptica resultantes do 

Tratamento 2. A micrografia apresenta uma microestrutura multifásica composta por ferrita, 

bainita, martensita e também austenita retida. Quando atacada pelo do reagente Nital 4%, as 

fases ferrita e austenita retida tendem a se manifestar com uma coloração clara na superfície, 

enquanto a martensita e bainita tendem a se manifestar com uma coloração mais escura nas 

imagens de MO (SANTOFIMIA et al., 2008). As micrografias obtidas por meio de microscopia 

óptica auxiliam na identificação das fases presentes na microestrutura, porém, para a 

observação e análise de detalhes mais refinados, os quais são da ordem de grandeza inferior a 

mícrons, a técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) é mais indicada e foi utilizada 

para este propósito.  

 

Figura 5.25. Micrografias resultantes do Tratamento 2 obtidas por microscopia óptica. a) Aumento 

200x; b) Aumento 500x. Ataque Nital 4%. 
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A Figura 5.26 apresenta as microestruturas resultantes do Tratamento 2 observadas por meio 

de microscopia eletrônica de varredura. De acordo com as simulações utilizando os modelos 

CCE e CCET, discutidas anteriormente, ao final deste tratamento espera-se obter uma 

microestrutura composta majoritariamente por martensita, seguida de ferrita, martensita 

secundária, austenita retida e uma pequena fração de bainita. Ao se comparar com a Figura 

5.23, que apresenta a microestrutura resultante do Tratamento 1, espera-se uma fração de ferrita 

semelhante para as duas amostras, ao final dos tratamentos. Ao longo do Tratamento 1, com a 

alta taxa de resfriamento adotada, há também a formação de uma pequena fração de bainita 

durante o resfriamento contínuo, devido ao pequeno tamanho de grão austenítico (item 5.2.1). 

A austenita remanescente da austenitização se transforma em uma grande fração volumétrica 

de martensita, podendo ficar apenas uma pequena fração desta austenita retida na temperatura 

ambiente. Já o Tratamento 2, após a austenitização intercrítica, a amostra foi resfriada até a 

temperatura QT. Logo, ao se comparar com o tratamento anterior, a fração de martensita 

primária do Tratamento 2 será menor que a do Tratamento 1. Além disso, durante o processo 

de partição na mesma temperatura de têmpera, espera-se haver a formação da bainita (modelo 

CCET) e a partição de carbono. Com isso, no final da têmpera, haverá uma quantidade de 

martensita secundária além da austenita retida (em maior quantidade em relação ao Tratamento 

1, devido à etapa de partição de carbono (ZHANG et al., 2015; WU et al., 2015) e uma fração 

volumétrica de bainita também superior ao Tratamento 1. Portanto, devido a maior quantidade 

de austenita retida e bainita presentes na microestrutura final do Tratamento 2, é esperado que 

a fração de martensita final seja um pouco inferior do que aquela do Tratamento 1.  

Vale ressaltar um fenômeno que ocorre durante a execução da Q&P, que é o revenimento da 

martensita primária. A Figura 5.27 apresenta micrografias de MEV com aumentos de 10000x 

e 20000x, adquiridas com o intuito de analisar uma eventual ocorrência de revenimento da 

martensita primária. Pode-se notar que, mesmo com essa grande ampliação, não é possível 

identificar a precipitação de carbonetos nestas condições de tratamento submetidas. Portanto, a 

supressão da precipitação significativa de carbonetos é um bom indicativo de que a partição 

ocorreu efetivamente, e consequentemente, a martensita primária foi revenida apenas sob o 

aspecto de alívio de tensões e diminuição da densidade de discordâncias (SANTOFIMIA et al., 

2008; PENG et al., 2019). 
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F: Ferrita; B: bainita; M: martensita; AR: austenita retida; 

Figura 5.26. Micrografias obtidas por MEV resultantes do Tratamento 2. Aumento 3000x. Nital 4%. 

 

Figura 5.27. Micrografias obtidas por MEV resultantes do Tratamento 2. Aumento a) 10000x; b) 

20000x. Nital 4%. 
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 Efeitos dos Tratamentos Térmicos 1 e 2 nas Características Mecânicas do Material 

5.5.1. Microdureza Vickers 

5.5.1.1. Efeito da temperatura de austenitização intercrítica sobre a microdureza Vickers 

das amostras temperadas 

A Figura 5.28 apresenta valores de Microdureza Vickers das amostras submetidas aos ciclos 

térmicos de dilatometria, descritos no item 4.2.2.1 do tópico de Procedimentos Experimentais, 

em função da temperatura de austenitização intercrítica. Nota-se tanto para a condição de 

isoterma de 1 segundo, como a de 600 segundos, a microdureza tende a subir com o aumento 

da temperatura AI. Este comportamento também foi observado no estudo de Abedini et al. 

(2019) e Ghaheri et al. (2014) que avaliaram a dependência das propriedades mecânicas de um 

aço DP em relação à temperatura de austenitização intercrítica. Esta tendência se deve à 

presença da martensita em fração continuamente crescente com a elevação da temperatura de 

austenitização intercrítica (como já discutido no item 5.2.1), fase tal que possui uma dureza 

intrinsicamente mais elevada em comparação à ferrita.  

Os pontos apresentados no gráfico correspondentes à condição de 600 segundos de isoterma 

possuem valores de microdureza relativamente superiores aos de 1 segundo de isoterma. Este 

comportamento pode ser explicado pelo tempo considerável (quase-equilíbrio) de manutenção 

da isoterma em alta temperatura, na condição de 600 segundos, que favorece os processos 

difusionais, bem como a partição de carbono, possibilitando a maior dissolução da ferrita (fase 

mais macia), resultando ao final da têmpera, uma quantidade maior de martensita na 

microestrutura final. Além disso, como já apresentada na Figura 5.9 do item 5.2.2, na condição 

que possui a maior fração de austenita no final da etapa de austenitização (600 segundos de 

isoterma) haverá maior fração de martensita no final da têmpera. Em consequência desta maior 

quantidade de martensita formada ao final do processo, a dureza média do material também terá 

um valor superior, comparativamente.  
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Figura 5.28. Média dos valores de microdureza obtidos para as amostras de dilatometria em função da 

temperatura de austenitização intercrítica para tempos de isoterma de 1s e 600s. 

5.5.1.2. Comparativo entre os dados de microdureza obtidos por dilatometria e para os 

tratamentos térmicos 1 e 2 em forno   

A Figura 5.29 apresenta os valores de Microdureza Vickers obtidos para a condição de 

austenitização intercrítica na temperatura de 800°C seguido de têmpera, simulada por meio de 

dilatometria com tempo de isoterma de 600 segundos e para a condição do tratamento térmico 

1 (também a 800°C), em forno Chevernart, submetida a uma isoterma de 20 minutos. Este 

comparativo foi realizado com o objetivo de avaliar o padrão de reprodutibilidade do forno de 

bancada, para as condições precisas do tratamento térmico proposto, utilizando os dados de 

dilatometria como uma orientação.  

Comparativamente, os valores de dureza medidos nas amostras de dilatometria (pontos 

vermelhos) e nas amostras do Tratamento 1 (pontos azuis) mostram-se relativamente próximos, 

principalmente se tratando de condições de controle de temperatura consideravelmente 

distintas, considerando que o dilatômetro é um equipamento que possui sensibilidade e precisão 

muito superior quando comparado a um forno de teste. Pelos pontos apresentados no gráfico, 
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têm-se um valor médio de 442HV (±19) para a amostra de dilatometria e 499HV (±21) para a 

amostra submetida ao Tratamento 1, que representa um acréscimo de ~13% do valor do TT1 

em relação à dilatometria. Assim como as similaridades presentes nas microestruturas 

apresentadas na Figura 5.22, os dados de microdureza próximos representam indícios de que o 

tratamento térmico reproduzido em forno possui uma boa representatividade em relação ao que 

foi proposto nos ciclos de dilatometria. Além disso, deve-se considerar que as dimensões das 

amostras tratadas em forno (~100x10x4mm) são substancialmente maiores que as amostras de 

dilatometria (10x3mm). Logo, o maior volume da amostra tratada em forno implica, 

estatisticamente, em uma maior discrepância nos valores de dureza em comparação com um 

volume muito menor, independentemente do equipamento utilizado. 

 

Figura 5.29. Comparativo de dados de microdureza obtidos para o tratamento de têmpera com 

austenitização intercrítica a 800°C realizados por dilatometria; e Tratamento 1 realizado em forno de 

bancada. 

A Tabela 5.9 apresenta os valores de microdureza Vickers medidos nos corpos de prova 

submetidos aos Tratamentos 1 e 2, bem como a média destes valores e o desvio padrão. De 

acordo com estes resultados, nota-se que a média de valores de microdureza do Tratamento 2 é 

cerca de 12% inferior ao Tratamento 1. Esta menor média de valores do Tratamento 2 pode ser 
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atribuída ao processo de têmpera e partição, que possibilitou que a martensita perdesse parte do 

seu carbono para a austenita e, com isso, resultasse em uma martensita mais macia à 

temperatura ambiente. Além disso, o fato de haver frações volumétricas de bainita e de austenita 

retida superiores na microestrutura resultante, implica em menor média de microdureza visto 

que estes constituintes também são mais macios do que a fase martensítica temperada.  

Este comportamento foi igualmente observado por Kong et al. (2018), quando avaliaram um 

aço TRIP submetido a um tratamento de têmpera e partição em uma junta soldada. Vale 

ressaltar a contribuição da bainita presente na microestrutura na diminuição da dureza do 

material. Segundo Wijanarko et al. (2016), ao aumentar a concentração de carbono na austenita 

durante a partição, a dureza final do material também será afetada. A transformação de fase que 

ocorre da austenita para a bainita durante a etapa de partição também pode contribuir de certa 

forma para a redução da dureza do material. De acordo com Karup et al. (2018), durante a 

formação da bainita há rejeição de carbono, que é incorporado na fase austenítica e leva à sua 

estabilidade na temperatura ambiente. Logo, devido a este fenômeno, haverá uma contribuição 

para o enriquecimento de carbono na austenita e estabilização desta fase na microestrutura final, 

favorecendo ainda mais a diminuição da dureza do material. 

Tabela 5.9: Valores de Microdureza Vickers medidos na amostra submetida ao Tratamento 2, bem como 

suas respectivas médias e desvios padrão. 

MICRODUREZA VICKERS - TRATAMENTO 1 (HV) MÉDIA DESVIO 

542 552 531 526 512 493 488 481 469 466 474 494 491 477 496 499 21 
 

MICRODUREZA VICKERS - TRATAMENTO 2 (HV) MÉDIA DESVIO 

451 451 423 429 448 448 427 454 441 450 446 444 418 429 417 438 11 

 

5.5.2. Ensaios de Impacto 

Os ensaios de impacto Charpy foram realizados em corpos de prova do tipo subsize, que 

possuem espessura relativamente pequena, como descrito em Materiais e Métodos. Os valores 

de energia absorvida pelos corpos de prova submetidos aos Tratamentos 1 e 2 são apresentados 

na Tabela 5.10 em cm.Kgf e J. De acordo com estes resultados, houve um aumento significativo 

na energia absorvida pelo material submetido ao Tratamento 2 em relação ao Tratamento 1. Em 
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outras palavras, este resultado comprova uma melhoria considerável na tenacidade ao impacto 

do material quando submetido a um ciclo térmico bem planejado de Q&P após austenitização 

intercrítica, em comparação à uma têmpera convencional.    

Tabela 5.10: Energias absorvidas em ensaio de impacto Charpy subsize (espessura 2,5mm) realizado a 

20°C (médias obtidas a partir de ensaios realizados em 5 corpos de prova por condição). 

Condição Tratamento 1 Tratamento 2 

Energia (cm.kgf) 13 ± 2 40 ± 10 

Energia (J) 1,3 ± 0,2 4 ± 1 

 

Uma das justificativas para este comportamento pode ser consequência do tratamento térmico 

de têmpera e partição realizado após a austenitização intercrítica no Tratamento 2, o qual 

possibilitou a formação de maior fração de austenita retida, que induz o efeito TRIP no material 

e proporciona um incremento em termos de resistência mecânica e ductilidade do aço devido à 

transformação da austenita retida em martensita quando submetida a um processo de 

deformação plástica (COOMAN, 2004). 

Além disso, o revenimento da martensita primária ocorrido durante o processo de partição no 

Tratamento 2 (como já citado no item anterior) influenciou para que a estrutura da martensita 

experimentasse um alívio das tensões residuais geradas durante o resfriamento acelerado e, 

consequentemente, levou a um aumento na sua capacidade de absorção de energia de impacto.  

Assim como o revenimento, a formação de bainita durante o processo de partição de carbono 

pode ter uma parcela de influência com relação ao aumento da capacidade de absorção de 

energia de um material durante um ensaio de impacto. Em comparação ao Tratamento 1, a 

microestrutura resultante do Tratamento 2 apresenta uma fração de bainita relativamente 

superior. Este fato pode contribuir para as propriedades mecânicas do material visto que, 

durante este processo, há a liberação de carbono durante a formação da fase, que contribui para 

a estabilização da austenita. Além disso, a bainita possui uma estrutura ligeiramente mais macia 

do que da martensita, colaborando para tornar o material um pouco menos frágil e 

possibilitando que a energia de impacto seja melhor absorvida, comparativamente (KARUP et 

al., 2018).  
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Han et al. (2019) observaram o mesmo comportamento em seus estudos, no qual avaliaram o 

mesmo tipo de aço, comparando um ciclo de têmpera e partição com um ciclo convencional de 

têmpera com formação completa de martensita. De acordo com seus resultados, a tenacidade 

do aço TRIP780 submetido ao tratamento de (Q&P) apresentou um valor 53,2% superior ao 

ciclo de têmpera convencional. No trabalho mencionado, ao se comparar o ciclo de Q&P 

proposto com a têmpera convencional, ambos após austenitização intercrítica, verificou-se um 

incremento de energia absorvida da ordem de 200%.  

A Figura 5.30 e a Figura 5.31 apresentam as superfícies de fratura dos corpos de prova 

submetidos aos ensaios impacto Charpy referentes aos Tratamentos 1 e 2, respectivamente. A 

imagem central superior das duas referidas figuras apresenta a superfície de fratura do CP em 

ampliação de 25x. As imagens inferiores apresentam fractografias adquiridas em diferentes 

posições em relação ao entalhe: próxima ao entalhe, numa região central e na extremidade 

oposta ao entalhe.  

Ao se comparar a imagem com ampliação geral (25x) de cada uma das condições, é possível 

notar uma redução de área transversal de fratura da amostra submetida ao Tratamento 2 em 

relação ao Tratamento 1 (contração lateral próximo ao entalhe). De acordo com Garcia et al. 

(2000), quanto maior a contração lateral, maior será a tenacidade ao impacto associada à maior 

capacidade de deformação plástica da amostra. Ao observar as fractografias apresentadas na 

Figura 5.30, é possível observar claramente facetas de clivagem em todas as regiões da amostra 

submetida ao Tratamento 1, mesmo próximo ao entalhe. As facetas de clivagem se caracterizam 

por platôs relativamente pequenos, uma vez que a microestrutura é muito refinada. Estas 

observações indicam que, nas condições do ensaio, a amostra submetida ao Tratamento 1 possui 

mecanismo de fratura frágil. Na amostra submetida ao Tratamento 2 (Figura 5.31), próximo ao 

entalhe, observam-se dimples, indicando que nesta região o mecanismo de fratura foi regido 

pela nucleação, crescimento e coalescimento de microcavidades. Já na região central e na 

extremidade oposta ao entalhe observam-se facetas de clivagem semelhantes às verificadas na 

amostra do Tratamento 1. Isso indica que a amostra submetida ao Tratamento 2 deformou-se 

plasticamente no início de sua ruptura, entretanto com o crescimento da trinca e incremento do 

estado de tensão, o mecanismo passou de dúctil para frágil, podendo-se caracterizar o tipo de 

fratura como semi-dúctil (GARCIA el at., 2000; DIETER, 1981).  
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Figura 5.30. Superfície de fratura de corpo de prova de impacto Charpy subsize submetido ao 

Tratamento 1 na região a) final do CP; b) centro do CP e c) próximo ao entalhe (MEV-ES - imagem 

geral com ampliação original de 25x; imagens locais com ampliação original de 3000x). 

 

Figura 5.31. Superfície de fratura de corpo de prova de impacto Charpy subsize submetido ao 

Tratamento 2 na região a) final do CP; b) centro do CP e c) próximo ao entalhe (MEV-ES - imagem 

geral com ampliação original de 25x; imagens locais com ampliação original de 3000x). 
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5.5.3. Ensaios de Tração 

A Tabela 5.11 apresenta os valores das propriedades mecânicas medidas por meio dos ensaios 

de tração uniaxial, sendo elas o limite de escoamento, limite de resistência, deformação total e 

redução de área.  

Tabela 5.11: Propriedades mecânicas medidas em ensaio de tração uniaxial com taxa de deformação de 

10-3s-1 e à temperatura ambiente (20°C) (médias obtidas a partir de ensaios realizados em 3 corpos de 

prova por condição). 

Condição L.E. (MPa) L.R. (MPa) εT (%) R.A. (%) 

Tratamento 1 1108 ± 26 1458 ± 5 12 ± 1 14,7 ± 0,9 

Tratamento 2 882 ± 7 1274 ± 8 19,6 ± 0,2 26 ± 1 

L.E. – Limite de Escoamento; L.R. – Limite de Resistência; εT – Deformação Total; R.A. – Redução de Área. 

De acordo com o diagrama de formabilidade global de diversos aços (já introduzido no capítulo 

3.2 deste trabalho, Figura 3.5), as propriedades mecânicas obtidas por meio dos Tratamentos 1 

e 2 podem ser representadas em comparação aos demais aços AHSS, em especial ao aço 

TRIP780, como mostra a Figura 5.32. 

 

Figura 5.32. Diagrama de formabilidade global incluindo os aços submetidos aos Tratamentos 1 e 2 

propostos neste estudo. O ponto em amarelo representa o Tratamento 1, o ponto em rosa representa o 

Tratamento 2 e o ponto em azul representa o aço TRIP780. 
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O ponto em amarelo representa a relação entre o limite de resistência (MPa) e o alongamento 

total (%) do aço submetido ao Tratamento 1. Da mesma forma, o ponto em rosa representa as 

propriedades do aço submetido ao Tratamento 2 no diagrama apresentado na Figura 5.32  

De acordo com a comparação apresentada pelo diagrama na Figura 5.32, o Tratamento 2 

mostra-se bastante promissor, visto que atingiu valores de resistência mecânica superiores a 

alguns aços TRIP. Partindo-se de um aço com composição química típica de um aço TRIP780, 

foi possível alcançar um limite de resistência na ordem de grandeza dos aços martensíticos, 

porém, com um alongamento total de cerca de 20%. Comparando com os valores de limite de 

resistência e alongamento apresentados no capítulo 3.3 (Tabela 3.1), é possível observar que as 

propriedades mecânicas atingidas por meio dos tratamentos térmicos propostos neste trabalho 

foram bem superiores. Pode-se relatar também que o Tratamento 2 propiciou melhor resultado 

comparado aos valores obtidos por Zhang et al. (2015), já citados no capítulo 3.7, em que o 

produto da tensão e alongamento para a condição de austenitização completa foi de 16000 MPa 

e para austenitização intercrítica foi de 24000MPa, representando 36% e 4% a menos que o 

produto obtido no Tratamento 2 executado neste trabalho, ~25000 (1274MPa e 19,6%), 

respectivamente. A julgar pela baixa complexidade do ciclo térmico do Tratamento 2 aqui 

proposto (Q&P em One Step), este resultado é muito interessante, atingindo com êxito o 

objetivo de se aprimorar as propriedades mecânicas de um aço de aplicação automobilística.  

A Figura 5.33 apresenta uma comparação entre as curvas de tração de engenharia e as curvas 

de tração real de dois corpos de prova submetidos aos Tratamentos 1 e 2. Vale salientar que, 

apesar dos ensaios terem sido realizados em triplicata, na Figura 5.33 é ilustrativa e apresenta 

apenas uma curva de cada condição, tendo em vista a similaridade das curvas obtidas para cada 

um dos corpos de prova tratados na mesma condição.  
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Figura 5.33. Comparação entre as curvas de tração a) de engenharia; b) reais; de dois corpos de prova 

submetidos aos Tratamentos 1 e 2. 

Pela Figura 5.33 é possível verificar o comportamento mecânico dos aços submetidos aos dois 

tratamentos térmicos. É possível notar que as curvas não apresentam um ponto de escoamento 

definido e possui uma transição elástico-plástica contínua. Este comportamento de escoamento 

contínuo pode ser atribuído à ausência da perlita ao longo da evolução microestrutural ocorrida 

durante o tratamento. O constituinte bainítico também apresenta um efeito similar ao da perlita. 

Contanto que a fração volumétrica da martensita seja superior a fração de bainita, também não 

haverá um ponto de escoamento definido na curva tensão versus deformação destes aços 

(MANDAL et al., 2016). 

Nota-se por meio destas curvas, que o aço do Tratamento 1 apresentou valores superiores de 

resistência mecânica, indicados pelos limites de escoamento e de resistência. Porém, apesar do 

aço do Tratamento 2 ter sua resistência mecânica inferior, este apresentou uma deformação total 

significativamente superior, comprovando sua maior ductilidade e, consequentemente, maior 

tenacidade em relação ao aço do Tratamento 1. Este comportamento corrobora com a avaliação 

da microestrutura resultante dos tratamentos térmicos, como descritas no item 5.4, em que o 

tratamento de têmpera e partição após austenitização intercrítica pôde contribuir com ganhos 

de tenacidade no material, tendo em vista seus constituintes microestruturais, principalmente 

no que se refere a fração volumétrica da austenita retida e de bainita.   

Um comportamento similar foi identificado por Mandal et al. (2016), em que foi avaliado o 

comportamento mecânico de um aço de alta resistência submetido a tratamentos de têmpera e 
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partição, com austenitização completa e parcial. Os autores concluíram que as amostras 

submetidas ao processo de Q&P obtiveram uma melhor combinação de alta resistência a tração 

(921-922MPa) e alongamento total (25-26%), comparando-se com as demais amostras 

avaliadas.  

Geralmente, em relação à têmpera convencional, a menor dureza e menor resistência mecânica 

aliada a uma maior ductilidade e tenacidade, decorrente dos aços submetidos a Q&P, é atribuída 

a um complexo efeito cumulativo de solução sólida de átomos intersticiais e substitucionais, à 

diminuição da concentração de carbono supersaturado na martensita, à variação de densidade 

de discordâncias, ao aumento na fração de carbono enriquecido na austenita residual e à 

significativa quantidade de ferrita obtida durante a austenitização intercrítica. Como pode-se 

notar por meio da Figura 5.27 já mencionada, a ausência de carbonetos de ferro na estrutura, 

resultante de uma escolha adequada da composição química, também pode ter contribuído 

substancialmente para o aumento na ductilidade do material (MANDAL et al., 2016). 

Kong et al. (2018) obtiveram o mesmo comportamento ao comparar as propriedades mecânicas 

de um aço TRIP submetido a um tratamento com austenitização parcial seguido de têmpera e 

partição. Segundo os autores, o aço submetido ao tratamento de Q&P apresentou um limite de 

escoamento muito menor, além de valores de ductilidade superiores quando comparado ao 

mesmo aço tratado em têmpera convencional com austenitização intercrítica.  

Como se sabe, o expoente de encruamento (n) varia como uma função da deformação. A região 

plástica da curva tensão versus deformação verdadeira é descrita, matematicamente, por meio 

da Equação de Hollomon (Equação 5.1), sendo r a tensão real e r a deformação real 

(MURARI, 2009). Com o objetivo de expressar o coeficiente de encruamento como função 

direta da deformação verdadeira, a Equação 5.1 pode ser linearizada e derivada em relação à 

deformação verdadeira, dando origem à Equação 5.2. 

 𝜎𝑣 = 𝑘. (𝜀𝑟)𝑛                                                     (5.1)   

𝑛 =  
𝑑𝜎𝑟

𝑑𝜀𝑟
.

𝜀𝑟

𝜎𝑟
                                                         (5.2)  

No presente trabalho, os dados de tensão e deformação verdadeiros foram tratados por meio da 

utilização do software Origin 9.0 e, aplicando-se a equação 5.2, determinou-se, para as duas 
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condições de tratamentos térmicos, a evolução do coeficiente de encruamento instantâneo (n) 

em função da deformação verdadeira, como apresenta a Figura 5.34. 

 

Figura 5.34. Comparação dos coeficientes de encruamento como função das deformações reais de dois 

corpos de prova submetidos aos tratamentos 1 e 2. 

Em processos de deformação de metais, o coeficiente de encruamento instantâneo é um 

parâmetro de elevada importância, que reflete diretamente no fenômeno de deformação 

homogênea, no desempenho do material durante a deformação, bem como na capacidade de 

maclação, entre outros (DING et al., 2011). Em aços TRIP, uma alta taxa de encruamento reduz 

a deformação localizada e leva a uma maior ductilidade aparente observada em testes de tração 

uniaxial, sendo a razão principal do aumento da formabilidade deste tipo de aço (KEELER, 

1994).  

Como apresentado na Figura 5.34, o expoente de encruamento (n) aumenta substancialmente 

com o aumento da deformação real, para baixos valores de deformação em ambos os aços 

avaliados. Por outro lado, nota-se que o aço do Tratamento 2 apresenta maiores valores de 

coeficiente de encruamento para grande faixa de deformação. Este comportamento pode estar 

associado ao efeito TRIP, no qual ocorre a transformação da austenita retida em martensita, o 
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que aumenta a capacidade de encruamento do aço. De acordo com Slycken et al. (2007), a 

presença do constituinte martensita/austenita, característico dos aços TRIP, é responsável pela 

combinação de alta tensão e deformação. Isto pode ser evidenciado pela capacidade de 

encruamento do material, no qual o aço submetido ao Tratamento 2 apresentou maior 

coeficiente n. Ademais, os mesmos autores obtiveram um comportamento similar ao avaliar o 

coeficiente de encruamento de um aço TRIP em função da deformação real. Segundo eles, um 

aço TRIP-CMnAl que possuía o constituinte martensita/austenita em sua microestrutura 

apresentou valores do coeficiente n superiores aos dois aços que apresentavam apenas as fases 

ferrita e bainita, separadamente.   

De acordo com Gorni (2008), uma grande contribuição na ductilidade de um aço TRIP ocorre 

devido a um coeficiente de encruamento superior. A formação progressiva de martensita ao 

longo de um processo de deformação estimula a formação de discordâncias que, 

consequentemente, contribuem para o encruamento. Caso a transformação da fase austenita 

para martensita ocorra completamente logo no início da deformação, o material tende a não 

apresentar alta ductilidade. Por isso, mostra-se necessário que a austenita se mantenha estável 

até que sejam atingidos altos graus de deformação, já que esta fase retarda o processo de 

estricção que ocorre sob solicitações de tração por meio de sua transformação em martensita 

nos pontos de concentração de tensão. É importante retardar a transformação da austenita retida 

até os estágios finais de deformação, para que o efeito TRIP seja maximizado.  

A Figura 5.35 e a Figura 5.36 apresentam a superfície de fratura originadas do ensaio de tração, 

dos corpos de prova submetidos aos Tratamentos 1 e 2, respectivamente, obtidas por MEV. A 

imagem à esquerda representa a micrografia da superfície de fratura com ampliação original de 

25 vezes e as imagens à direita representam fractografias com ampliações de 3000 vezes.  

Em relação às imagens com ampliação de 3000x da Figura 5.35, pode-se notar algumas regiões 

de dimples próximos às inclusões presentes na microestrutura. Nas regiões mais próximas da 

borda do CP, é possível notar a presença de dimples muito pequenos e facetas de clivagem. 

Além disso, na fractografia com ampliação de 25x é possível observar marcas radiais a partir 

das inclusões, as quais evidenciam que estas partículas, não coerentes com a matriz, atuam 

como fortes concentradores de tensão para materiais com microestruturas muito refinadas, 

como é o caso do aço em questão. Assim sendo, a deformação plástica, assim como a nucleação 

e crescimento das microcavidades se iniciou, primeiramente, ao redor das inclusões. À medida 



 

125 

  

que as microcavidades coalesciam, a frente de crescimento de uma trinca passava a ser o 

concentrador de tensões na estrutura. A partir de um certo tamanho de trinca, ou seja, em regiões 

mais distantes das inclusões, o mecanismo começa a mudar de forma e apresentar aspectos 

distintos na superfície de fratura. Por exemplo, na fractografia presente na Figura 5.36, referente 

ao Tratamento 2, é possível verificar dimples em concomitância com facetas de clivagem até 

uma região próxima à borda do corpo de prova. Em contrapartida, na Figura 5.35, referente ao 

Tratamento 1, observa-se apenas facetas de clivagem distante das inclusões. Portanto, pode-se 

considerar que ambas as fraturas são semi-dúcteis, porém a maior concentração de dimples 

claramente evidenciada na amostra do Tratamento 2 indica que este aço experimentou uma 

maior deformação plástica e apresentou um comportamento mais tenaz se comparado com o 

Tratamento 1, confirmando de forma qualitativa o que os dados da Tabela 5.11 já haviam 

sugerido.  

 

Figura 5.35. Superfície de fratura de um corpo de prova de tração submetido ao Tratamento 1 na 

região a) e b) próximas à inclusão e c) final do CP (MEV-ES - imagem geral com ampliação original 

de 25x; imagens locais com ampliação original de 3000x). 
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Figura 5.36. Superfície de fratura de um corpo de prova de tração submetido ao Tratamento 2 na 

região a) e b) próximas à inclusão e c) final do CP (MEV-ES - imagem geral com ampliação original 

de 25x; imagens locais com ampliação original de 3000x). 

A Figura 5.37 e a Figura 5.38 apresentam mapas EDS (Espectroscopia por Energia Dispersiva) 

nos quais evidenciam a natureza química de inclusões não-metálicas presentes nos aços 

submetidos aos Tratamentos 1 e 2, respectivamente. Devido ao caráter heterogêneo do 

precipitado, não-coerente com a matriz, esta inclusão atua como um concentrador de tensões 

em aços AHSS, que pode antecipar o processo de ruptura na presença de um carregamento 

mecânico. Pode-se então inferir que, na ausência destas inclusões, o material possuiria uma 

tenacidade ainda maior. Tanto a inclusão indicada na Figura 5.37, quanto na Figura 5.38 

apresentaram a predominância dos elementos Ca e Al, como exibido pela representação de 

cores da análise EDS. A avaliação da presença destes elementos na composição química das 

inclusões presume que estas podem ser constituídas de uma combinação de óxido de alumínio 

(Al2O3) e aluminatos de cálcio (Al2O3x.CaOy), que são espécies comumente encontradas na 

maioria dos aços AHSS (MURTA, 2013).  
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Figura 5.37. Mapa EDS da superfície de fratura de um corpo de prova de tração submetido ao 

Tratamento 1 evidenciando a natureza química de uma inclusão que atuou como concentrador de 

tensões. 

 

Figura 5.38. Mapa EDS da superfície de fratura de um corpo de prova de tração submetido ao 

Tratamento 2 evidenciando a natureza química de uma inclusão que atuou como concentrador de 

tensões. 



 

128 

  

5.5.4. Resumo das propriedades mecânicas dos aços submetidos aos Tratamentos 1 e 2 

Com intuito de sintetizar as principais propriedades mecânicas resultantes dos Tratamentos 1 e 

2 submetidos nas amostras do estudo, a Tabela 5.12 apresenta os principais valores e 

propriedades já citadas anteriormente, de forma mais clara e didática.  

Tabela 5.12: Síntese das principais propriedades mecânicas apresentadas pelas amostras submetidas 

pelos Tratamentos 1 e 2. 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 
 Aço do Tratamento 1 Aço do Tratamento 2 

Média de Dureza Vickers (HV) 499 ± 21 438 ± 11 

Energia de Impacto Charpy (cm.kgf) 13 ± 2 40 ± 10 

Fratura do Ensaio de Impacto Frágil Semi-dúctil 

Limite de Escoamento (MPa) 1108 ± 26 882 ± 7 

Limite de Resistência (MPa) 1458 ± 5 1274 ± 8 

Deformação Total (%) 12 ± 1 19,6 ± 0,2 

Redução de Área (%) 14,7 ± 0,9 26 ± 1 

Fratura do Ensaio de Tração Semi-dúctil Semi-dúctil 
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6 CONCLUSÕES 

Diante do exposto ao longo desta Dissertação, pode-se concluir que, de modo geral, ao 

aumentar a temperatura de austenitização intercrítica há uma contínua diminuição da fração de 

ferrita e aumento da fração de martensita ao final do tratamento. Além disso, com o aumento 

da temperatura de austenitização intercrítica e aumento da fração de austenita, a fração de 

bainita tende a diminuir e a morfologia da martensita se define como ripas.  

Em relação à partição de elementos intersticiais e substitucionais no equilíbrio, à medida que a 

fração de austenita aumenta, a concentração dos elementos C e Mn nesta fase diminuem. Por 

outro lado, a concentração do elemento Si na austenita aumenta quando a fração desta fase 

aumenta. 

A concentração de carbono na austenita e a fração de ferrita seguem tendências semelhantes, 

diminuindo com o aumento da temperatura AI. Já a temperatura de início de transformação 

martensítica segue uma tendência contrária. Quando a temperatura intercrítica está mais 

próxima de Ac1, as concentrações de C e Mn na austenita são maiores e, consequentemente, a 

temperatura Ms diminui drasticamente.  

Com auxílio dos modelos matemáticos de previsibilidade CCE e CCET foi possível prever e 

planejar um ciclo de tratamento térmico de têmpera e partição após austenitização intercrítica 

de forma a se obter um produto inovador com propriedades mecânicas interessantes, com um 

nível de complexidade de reprodutibilidade baixo. De acordo com a caracterização física, 

juntamente com estes modelos, foi encontrado um balanço adequado de condições que 

facilitasse a execução do tratamento, porém, que obtivesse microestrutura e propriedades 

mecânicas satisfatórias. As avaliações indicaram que a temperatura de austenitização 

intercrítica favorável para um posterior tratamento de têmpera e partição, com um balanço 

adequado da fração de ferrita, foi na faixa de temperatura entre 800°C e 820°C. Além disso, os 

modelos CCE e CCET apontaram que, ao se adotar uma temperatura de têmpera (QT) de 200°C 

e uma temperatura de partição (PT) igual à temperatura de têmpera, é possível para alcançar 

propriedades mecânicas adequadas, de modo a simplificar o ciclo de tratamento, pincipalmente 

sob o ponto de vista industrial.  
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 A respeito do comportamento mecânico, o tratamento de têmpera convencional com 

austenitização intercrítica apresentou uma média de microdureza Vickers de 499HV e o 

tratamento de têmpera e partição após austenitização intercrítica apresentou uma média de 

microdureza Vickers de 438HV. Já no ensaio de impacto Charpy, o Tratamento 1 apresentou 

um valor de energia de absorção de 13cm.Kgf e o Tratamento 2 apresentou um valor de 

40cm.Kgf. Em relação ao mecanismo de fratura dos aços durante o ensaio de impacto, o aço do 

Tratamento 1 apresentou uma fratura frágil, enquanto o aço do Tratamento 2 apresentou uma 

fratura semi-dúctil. Quanto às propriedades obtidas no ensaio de tração, a amostra submetida 

ao Tratamento 1 apresentou um L.E. de ~1108MPa, L.R. de ~1458MPa, εT de ~12% e R.A. de 

~14,7%. A amostra submetida ao Tratamento 2 apresentou um L.E. de ~882MPa, L.R. de 

~1274MPa, εT de ~19,6% e R.A. de ~26%. Quanto ao mecanismo de fratura verificado no 

ensaio de tração, ambas amostras apresentaram fratura semi-dúctil. Avaliando estes valores de 

tração, conclui-se que as amostras atingiram propriedades mecânicas de aços AHSS de terceira 

geração, com limites de resistência comparáveis aos aços martensíticos, porém com 

alongamento total bem superior, atingindo as expectativas desta Dissertação.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

▪ Efeito do tempo de partição na microestrutura e propriedades mecânicas do aço de alta 

resistência submetido a um tratamento de têmpera e partição após austenitização 

intercrítica; 

▪ Avaliação das subestruturas de discordâncias resultante de tratamento térmico de 

têmpera e partição após austenitização intercrítica por meio de microscopia eletrônica 

de transmissão; 

▪ Quantificação de fases resultantes do tratamento de têmpera e partição após 

austenitização intercrítica por meio de difratometria de raios X; 

▪ Efeito da taxa de resfriamento durante a primeira têmpera na formação da bainita em 

um tratamento de têmpera e partição após austenitização intercrítica; 

▪ Evolução microestrutural de um aço inicialmente martensítico submetido a um 

tratamento de têmpera e partição após austenitização intercrítica. 
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