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RESUMO 

Os aços IF são amplamente empregados na indústria automobilística, sendo usualmente 

conformados e soldados. No decorrer do processamento, os aços IF passam pela transformação 

de fase austenita (γ) → ferrita (α) que, em função do tamanho de grão das fases, partições 

químicas e outros aspectos, tem um impacto significativo na metalurgia do produto. A 

transformação γ → α ocorre por nucleação e crescimento de grão, sendo que em condições 

isotérmicas ela pode ser descrita pela equação Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK). 

Todavia, as transformações de fase na grande maioria dos processos metalúrgicos acontecem a 

partir da aplicação de resfriamento contínuo. Tendo em vista que existem poucos trabalhos na 

literatura que exploram quantitativamente a cinética de transformação de fases em processos 

não isotérmicos em aços IF, tão pouco que apresentam modelos de previsibilidade que possam 

ser empregados na melhoria do processamento destes aços, o presente trabalho teve como 

principal objetivo caracterizar a cinética de transformação γ → α para três tipos de aços IF que 

possuem composições químicas diferentes, sendo eles nomeados: IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb. 

Amostras dos aços foram química e microestruturalmente caracterizadas no estado de entrega. 

Ensaios de dilatometria foram executados considerando 1100°C como temperatura de 

austenitização e as amostras foram submetidas a diferentes taxas de resfriamento. As amostras 

ensaiadas foram microestruturalmente caracterizadas e os dados de dilatometria foram 

devidamente tratados com o objetivo de se caracterizar as temperaturas críticas e a cinética de 

decomposição austenítica. Foi feita a proposição de um novo modelo matemático de 

previsibilidade identificado como Ferrita-Tempo. A eficiência deste modelo foi avaliada por 

meio de comparações com resultados obtidos a partir da simulação da cinética considerando a 

adaptação do modelo clássico JMAK para resfriamento contínuo. Além disso, foi proposta uma 

relação funcional empírica para prever as temperaturas críticas de transformação de fases em 

função da taxa de resfriamento. Verificou-se que tanto as temperaturas críticas determinadas 

experimentalmente como a simulação para obtenção do diagrama TRC calculado considerando 

a relação funcional empírica foram bem ajustadas umas com as outras e que, apesar dos ensaios 

terem sido realizados para taxas específicas, é possível obter uma previsibilidade da cinética 

para uma taxa qualquer dentro do intervalo de 0,5 a 100oC/s, considerando o diagrama 

calculado. Observou-se também, que as temperaturas críticas determinadas experimentalmente 

e as determinadas a partir do modelo proposto Ferrita-Tempo no diagrama TRC dos aços IF se 

ajustaram de maneira satisfatória e que, apesar da adaptação matemática do modelo clássico 

JMAK, até os dias atuais, ser muito utilizada para previsão da cinética de transformação de 
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fases mesmo em processo não isotérmicos, esse modelo clássico não prevê de maneira 

satisfatória a cinética de todo tipo de aço da classe IF, como é o caso do aço IF-TiNb. 

Palavras-Chave: Aços IF, Decomposição da Austenita, Modelos Cinéticos. 
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ABSTRACT 

The IF steels are widely used in the automotive industry, being usually shaped and welded. In 

the course of their processing, the IF steels pass through the transformation of austenite (γ) → 

ferrite (α) phase which, due to the grain size of the phases, chemical partitions and other aspects, 

has a significant impact on the metallurgy of the product. The γ → α transformation occurs by 

nucleation and grain growth, and under isothermal conditions it can be described by the 

Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) equation. However, the phase transformations in 

the great majority of the metallurgical processes happen from the application of continuous 

cooling. Considering that there are few works in the literature that quantitatively explore the 

kinetics of phase transformation in non-isothermal processes in IF steels, which do not have 

predictability models that can be used to improve the processing of these steels, the objective 

of this work was to characterize the transformation kinetics γ → α for three types of IF steels 

having different chemical compositions, named IF-Ti, IF-Nb and IF-TiNb. Samples of the steels 

were chemically and microstructurally characterized in initial state. Dilatometric tests were 

performed considering 1100°C as austenitization temperature and the samples were submitted 

to different cooling rates. The tested samples were microstructurally characterized and the 

dilatometry data were properly treated in order to characterize the critical temperatures and 

austenitic decomposition kinetics. A new mathematical model of predictability, identified as 

Ferrite-Time, was proposed. The efficiency of this model was evaluated through comparisons 

with results obtained from the simulation of kinetics considering the adaptation of the classic 

JMAK model for continuous cooling. In addition, an empirical functional relationship was 

proposed to predict the critical phase transformation temperatures as a function of the cooling 

rate. It was found that both the experimentally determined critical temperatures and the 

simulation to obtain the CCT calculated considering the empirical functional relationship were 

well fitted with each other and that despite the tests being performed for specific rates, it is 

possible to obtain kinetic predictability for any rate within the range of 0.5 to 100oC/s, taking 

into account the calculated diagram. It was observed that  the critical temperatures,  

experimentally determined, and those determined from the proposed Ferrite-Time model in the 

CCT diagram of the IF steels were satisfactorily fitted and that despite the mathematical 

adaptation of the classic JMAK model to the present day, used to predict the kinetics of 

transformation of non-isothermal phases in process, this classic model does not predict 

satisfactorily the kinetics of all type of steel of class IF, as is the case of the IF-TiNb steel. 

Keywords: IF steel, Austenite decomposition, Kinetic models.
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1. INTRODUÇÃO  

Os aços IF, “Interstitial Free”, são aços livres de elementos intersticiais, como C e N, 

amplamente empregados na indústria automobilística, sendo usualmente conformados e 

soldados (BAYRAKTAR et al., 2007; MUKHOPADHYAY et al., 2008; BAYRAKTAR et al., 

2009; RAO et al., 2017). Neste segmento da indústria, seja para adequação de processos de 

conformação a quente, assim como para controle das microestruturas pós-soldagem, o 

entendimento a respeito da cinética das transformações das fases primárias se faz necessário, 

principalmente levando-se em consideração a diversidade de possíveis composições químicas 

que aços da classe IF podem possuir.  

No decorrer do processamento, os aços IF passam pela transformação de fase austenita (γ)  

ferrita (α) que em função do tamanho de grão das fases, partições químicas, entre outros 

aspectos, tem um impacto significativo na microestrutura e nas propriedades mecânicas do 

produto. Assim, o conhecimento dos mecanismos e da cinética de transformação de fases em 

aços IF é relevante quando se deseja avaliar o desenvolvimento da microestrutura do material 

em função do seu histórico de processamento, assim como entender a relação entre sua 

microestrutura e suas propriedades mecânicas. 

A cinética de transformação de fases austenita-ferrita, em condições isotérmicas, ocorre por 

nucleação e crescimento de grãos e é descrita pelo modelo clássico de Johnson-Mehl-Avrami-

Kolmogorov (JMAK). Entretanto, sabe-se que a maioria dos processos industriais emprega nos 

aços IF leis de resfriamento contínuo, logo modelar a cinética de transformação de fases sob 

resfriamento contínuo seria importante para se ter uma previsibilidade das temperaturas críticas 

e velocidades de transformação para melhor adequação dos processos. 

Vários modelos vêm sendo testados buscando uma previsibilidade de transformações de fases 

em resfriamento contínuo em diversos tipos de aços, todavia esses modelos, ou são de elevada 

complexidade computacional, ou fazem uso de adaptações matemáticas do modelo JMAK que 

nem sempre se ajustam de forma satisfatória aos dados experimentais (BENGOCHEA et al., 

1998; CABALLERO et al., 2001; GÓMEZ et al., 2003; SINGH et al., 2007; ALMEIDA et al., 

2010; LOPES e COTA, 2014; TOMELLINI, 2014; MILENIN et al., 2015; GAO et al., 2016; 

KIM et al., 2016; LI et al., 2016; LIU et al., 2016; CHEN et al., 2016; SHAHRIARI et al., 

2017). 
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Tendo em vista que existem poucos trabalhos na literatura que exploram a cinética de 

transformação de fases em processos não isotérmicos em aços IF, apesar da relevância do tema 

como destacam publicações recentes (LINO et al., 2018), o presente trabalho teve como 

principal objetivo caracterizar a cinética de transformação γ → α e propor uma relação 

funcional alternativa para descrever a cinética de transformação de fases em condições de 

resfriamento contínuo de três tipos de aços IF que possuem composições químicas diferentes: 

IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb, e compará-la com a adaptação do modelo clássico JMAK.  

Para tanto, realizou-se a caracterização microestrutural das amostras no estado de entrega e, em 

seguida, corpos de provas (CPs) dilatométricos dos três tipos de aços IF foram confeccionados 

e submetidos a ensaios dilatométricos sob condições pré-estabelecidas em diferentes taxas de 

resfriamento contínuo. Após realização dos ensaios dilatométricos, os CPs foram caracterizados 

para avaliação das microestruturas obtidas nas diferentes condições. Posteriormente, realizou-

se o estudo da cinética de decomposição austenítica a partir dos dados obtidos pelos ensaios. 

Assim sendo, foi possível determinar as temperaturas de início e fim de transformação de fase 

e caracterizar a cinética de transformação de fases para os aços IF estudados neste trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Caracterizar a cinética de transformação de fase durante resfriamento contínuo de três tipos de 

aços IF com composições químicas diferentes e propor um modelo matemático alternativo para 

descrever a cinética, comparando-o com o modelo clássico JMAK.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar a análise química e a caracterização microestrutural dos aços IF no estado de 

entrega; 

 Realizar ensaios dilatométricos em condições pré-estabelecidas e a partir deles 

determinar as temperaturas críticas de início e fim de transformação de fase em função 

das taxas de aquecimento e resfriamento; 

 Avaliar o efeito da taxa de resfriamento sobre a cinética de transformação de fase 

austenita → ferrita em resfriamento contínuo; 

 Propor uma relação funcional para descrever a cinética de transformação de fase com 

resfriamento contínuo; 

 Comparar as previsões da cinética de transformação de fase considerando a adaptação 

do modelo clássico JMAK para resfriamento contínuo e o modelo proposto. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aços IF 

O mercado mais relevante de aplicações de aços IF é o setor automobilístico que os utilizam 

nos processos de conformação e nos procedimentos de soldagem de componentes com o intuito 

de diminuir o peso das estruturas, melhorar a segurança e manter a viabilidade dos custos de 

fabricação com manutenção das propriedades mecânicas (GOULD et al., 2006; 

MUKHOPADHYAY et al., 2008; RAO et al., 2017). 

Os aços IF se diferenciam dos aços convencionais pelo baixo nível de elementos intersticiais, 

como o C e o N, que são controlados durante o processo de refino do aço na aciaria a partir de 

técnicas de desgaseificação a vácuo juntamente com a adição de elementos estabilizantes 

capazes de formar carbonetos, nitretos e carbonitretos. Entre os elementos formadores de 

carbonetos, nitretos e carbonitretos no aço destacam-se o Cr, Mo, V, W, Ti e Nb (TITHER et 

al., 1994; BHADESHIA, 2010).  

Existem inúmeros precipitados que poderão ser formados a partir da combinação do elemento 

adicionado com os elementos intersticiais residuais presentes na composição química dos aços 

IF. Entretanto, não existe uma classificação padronizada para os aços IF e estes costumam ser 

distinguidos pelo elemento estabilizante, por exemplo, aços IF estabilizados ao Ti ou ao Nb são 

denominados aços IF-Ti e aços IF-Nb, respectivamente (COSTA e SILVA et al., 2001). 

A faixa de composição química típica dos aços IF é apresentada pela Tabela 3.1 (KRAUSS et 

al., 1991; BHADESHIA, 2010). Com os avanços tecnológicos no processo de fabricação desses 

aços e adição de elementos microligantes estabilizantes, como Ti e/ou Nb, foi possível produzir 

aços com quantidades ultrabaixas de C e N, cerca de 0,001 – 0,005% de C e menos de 0,003% 

de N em massa (LASCOSQUI et al., 2007). 

Tabela 3.1 – Faixa de composição típica dos aços IF (% massa) (KRAUSS et al., 1991). 

C Si Mn P Al N Nb Ti S 

0,002-0,008 0,01-0,03 0,1-0,34 0,01-0,02 0,03-0,07 0,001-0,005 0,005-0,040 0,01-0,11 0,004-0,010 

 

Além dos elementos estabilizantes, o Mn também é um elemento que possui relevância na 

composição química dos aços IF. Este elemento estabiliza a austenita, diminuindo a 

temperatura Ar3. O manganês afeta a microestrutura do aço de duas formas: promovendo o 

refinamento dos grãos devido à diminuição da temperatura de transformação γ → α e promove 
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modificação na microestrutura transformada (PETKOV, 2004; GRAJCAR et al., 2016). O P, 

também presente na composição química dos aços IF, contribui para o aumento da dureza, 

todavia o seu excesso pode provocar o efeito de fragilização a frio no material. Assim, o S e o 

P são considerados impurezas indesejáveis e devem ser mantidos em quantidades mínimas 

(FONSECA, 2009). 

Os aços IF possuem microestrutura monofásica ferrítica devido à diminuição da concentração 

de elementos intersticiais, que é conseguida a partir da adição de elementos microligantes, e 

pequenas frações de carbonetos, nitretos e carbonitretos dispersos na matriz, conforme 

micrografias apresentadas pela Figura 3.1 (SARAY et al, 2011). As finas partículas de 

carbonetos, nitretos e/ou carbonitretos se precipitam nos contornos de grãos da austenita, 

impedindo seu crescimento e gerando uma estrutura mais refinada após o processamento do 

material (DINIZ, 2005). 

 
Figura 3.1 – (a) Microestrutura de um aço IF com tamanho de grão médio de 15µm (SARAY et al., 2011); (b) 

Micrografia de um aço IF com grãos irregulares de ferrita e algumas inclusões na matiz ferrítica (CORRÊA, 

2012).  

 

3.1.1 Efeito das adições de Nb e Ti em aços IF  

A adição de elementos de liga nos aços IF, com o intuito de formar precipitados estáveis durante 

o processo de laminação a quente, faz com que o N seja, geralmente, removido da solução 

sólida em consequência da formação de AlN ou TiN que se precipitam em altas temperaturas. 

Enquanto o C é removido da solução sólida devido a formação de carbonetos, tais como: TiC e 

NbC, em temperaturas relativamente mais baixas em comparação com as temperaturas de 

precipitação dos nitretos (BAYRAKTAR et al., 2009). 

A presença desses precipitados na matriz ferrítica dos aços IF promove um aumento no limite 

de resistência do material que é fortemente dependente do tamanho, distribuição espacial e 

fração volumétrica dos precipitados (BAYRAKTAR et al., 2009; CHEN et al., 2016). Na 

(a)                                                                       (b) 
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literatura, o aumento da resistência mecânica dos aços IF devido à precipitação de compostos 

formados a partir da adição de elementos microligantes é conhecido como reforço de 

precipitação (HUA et al, 1995).  

Segundo Hua et al. (2005) os aços IF-Ti tendem a apresentar um reforço inferior por causa da 

presença de precipitados mais grosseiros, da ordem de 200-1000nm de diâmetro, em 

comparação com os aços IF-Nb que tendem a ter uma densidade de precipitados mais finos, da 

ordem de 5-30nm de diâmetro.  

Similarmente, Starling (1998) também observou que, em geral, os aços IF estabilizados ao Nb 

apresentam uma maior densidade de pequenos precipitados (108ppt/mm2) em comparação com 

os aços Ti (106ppt/mm2). Segundo a literatura, esta diferença de densidade está relacionada ao 

método de estabilização. Em aços IF-Ti, o C é estabilizado pela transformação de TiS → 

Ti4S2C2, entre 1250oC e 950°C. Portanto, há relativamente pouco C a 950°C quando inicia-se 

a formação de TiC. Assim, a nucleação de partículas TiC não é favorecida por causa da 

insuficiente sobresaturação necessária para nucleação (STARLING, 1998). 

Bayraktar et al., (2009) determinaram a evolução da precipitação dos compostos nos aços IF 

em função da temperatura alcançada durante uma operação de soldagem e encontrou a Equação 

3.1 para determinação da fração molar da fase precipitada em equilíbrio, onde, M, C e N são as 

porcentagens (em peso) dos elementos responsáveis por formar o composto, 𝐴 e 𝐵 são 

parâmetros e 𝑇 é a temperatura de dissolução em Kelvin (K).   

log(%M) (%C, N) = 𝐴 −
𝐵

𝑇
                                                        (3.1) 

Considerando que, de acordo com a composição, existem vários tipos de aços IF, Bayraktar et 

al., (2009) analisaram alguns, dentre eles os aços IF-Ti e IF-TiNb. Para o aço IF-Ti, observaram 

principalmente a precipitação de TiN, TiS, que possivelmente se transformou em Ti4C2S2 na 

etapa de bobinamento com presença de carbono livre (Cs), e TiC intragranular (10-20nm) ou 

intergranular (50nm) durante a laminação a quente. No aço IF-TiNb, observaram a presença de 

precipitados de Nb na forma de carbonetos e somente um tipo de carbonitreto estabilizado pelo 

Ti e Nb que pode ser formado durante a laminação a quente e durante a etapa de bobinamento.  

Bayraktar et al., (2009) realizaram os cálculos supondo uma co-precipitação dos elementos 

visto que os diferentes precipitados não são solúveis um no outro. A Tabela 3.2 mostra os 
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valores dos parâmetros da equação mencionada anteriormente (Eq. 31), bem como os valores 

da entalpia dos diferentes compostos a temperatura ambiente. 

Tabela 3.2 – (a) Parâmetros dos produtos de solubilidade utilizados nos cálculos de precipitação; (b) Valores da 
energia livre e entalpia dos diferentes compostos à temperatura ambiente (BAYRAKTAR et al., 2009). 

Precipitado A B Campo de Cálculo 

TiN 5,19 15490 Austenita 

TiS 8,2 17640 Austenita 

TiC 5,02 10500 Austenita 

NbC 2,81 7019 Ferrita 

(a) 

ΔG (kJ/mol) ΔH (kJ/mol) Carboneto Sulfeto Nitreto 

-149 a 168 -134 a -152 NbC   

-160 -201 TiC   

-200 -338  TiS  

-235 -297   TiN 

(b) 

Para as composições estudadas por Bayraktar et al., (2009), a Tabela 3.3 apresenta as 

quantidades dos diferentes precipitados a temperatura ambiente. Nota-se que o N é inteiramente 

capturado pelo Ti, formando TiN e, em alguns casos, o excesso de Ti também pode capturar o 

C. 

Tabela 3.3 – Quantidade (10-3% em peso) dos elementos para cada tipo de precipitado nos aços IF-Ti e IF-TiNb 

(BAYRAKTAR et al., 2009). 

Aço IF Precipitado Ti Nb S C N 

 

IF-Ti 

TiN 11,97    3,5 

TiS 15  10   

TiC 5,6   1,4  

 

IF-TiNb 

TiN 10,26    3 

TiS 7,74  5,18   

NbC  18  2,32  

Tabela 3.4 – Temperaturas de dissolução dos compostos presentes nos aços IF-Ti e IF-TiNb (BAYRAKTAR et 

al., 2009). 

 

 Temperatura (oC) 

Precipitado IF-Ti  IF-TiNb  

TiN 1525 1365 

TiS 1306 1139 

TiC 914 865 

NbC 566 725 
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A Figura 3.2 apresenta uma simulação da fração precipitada em função da temperatura no 

equilíbrio para aços IF-Ti e IF-TiNb. Nota-se na Figura 3.2(a) que os compostos de TiC, durante 

o aquecimento, são parcialmente decompostos antes mesmo da transformação α → γ a uma 

faixa de temperatura relativamente baixa (950oC – 1000oC). Os compostos de TiS começam a 

se decompor em temperaturas mais elevadas (1100oC) e são dissolvidos completamente a 

1300oC, enquanto que os compostos de TiN iniciam a dissolução nessa temperatura e só estarão 

completamente dissolvidos em temperaturas acima de 1500oC. A Figura 3.2(b) descreve a 

dissolução dos compostos presentes no aço IF-TiNb. Observa-se que os compostos de NbC são 

dissolvidos antes da transformação α → γ e, em seguida, segue-se a ordem de dissolução 

semelhante à apresentada para o aço IF-Ti, porém a dissolução dos sulfetos e dos nitretos ocorre 

em temperaturas menores, conforme apresentado pela Tabela 3.4. 

Bayraktar et al. (2009) observaram que durante o resfriamento da junta soldada, o primeiro grão 

de ferrita se formou a uma temperatura de 950oC a uma certa distância da linha de fusão. Nessa 

temperatura, os NbC presentes no aço IF-TiNb estão completamente dissolvidos e os 

precipitados de TiC estão parcialmente dissolvidos. Além disso, concluíram que a interface 

austenita/ferrita moveu-se gradualmente quando submetida a um ciclo de austenitização em 

temperaturas maiores e que para taxas de resfriamento mais elevadas houve uma redução na 

temperatura de transformação γ → α. Com isso, foi possível associar que para taxas de 

resfriamento elevadas a precipitação ocorreu com menor intensidade. Em outras palavras, o 

estado de precipitação presente na interface austenita/ferrita foi muito próximo do existente na 

temperatura máxima do ciclo de soldagem. Isto significa que a progressão da interface ocorreu 

dentro de uma estrutura contendo cada vez menos precipitados (dissolução progressiva de TiS, 

Ti4C2S2, TiN) e moveu-se em direção ao cordão de solda do metal. Sob este aspecto, 

observaram que o aço IF-TiNb, que inclusive é o tipo de aço IF mais sensível ao crescimento 

anormal do grão durante a soldagem, apresentou uma menor quantidade de precipitados TiN e 

TiS e uma dissolução precoce (na temperatura de 1100oC, por exemplo, o TiS desapareceu 

completamente, enquanto que para outros tipos de aços IF o TiS ainda estava presente nesta 

mesma temperatura) (BAYRAKTAR et al., 2009). 
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Figura 3.2 – Fração dos compostos em função da temperatura alcançada durante o processo de soldagem: (a) IF-

Ti e (b) IF-TiNb (BAYRAKTAR et al., 2009). 

 

Lino et al. (2018) também contribuíram para o estudo do efeito da adição Ti e do Nb nos aços 

IF. As Figuras 3.3 e 3.4 mostram as fases e os precipitados formados em condições de equilíbrio 

em função da temperatura (oC) para um aço IF-Ti e outro IF-TiNb, respectivamente. Na Figura 

3.3(a) pode-se observar que o TiN é formado durante a solidificação do aço (1535oC) e suas 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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partículas por serem relativamente mais grosseiras, não afetam significativamente a cinética de 

recristalização estática (Ae3 = 915oC e Ar3 = 905oC). Todo o N é capturado pelo Ti formando 

TiN e a austenita fica livre deste elemento (Fig.3.3(b)). Enquanto que o Ti4C2S2 geralmente se 

forma em temperaturas mais baixas ainda na austenita ou durante a transformação da austenita 

em ferrita. Assim como o N, o C precipita como partículas de Ti4C2S2 e a austenita do aço IF-

Ti fica livre de ambos os elementos em temperaturas pouco abaixo de 1100oC (Fig.3.3(c) e (d)). 

Todavia, o teor de Ti na liga estudada por Lino et al. (2018) (0,083%) é superior ao 

estequiométrico necessário para a formação de TiN e Ti4C2S2. Assim, o Ti remanescente 

permanece em solução sólida na austenita até a transformação de fase e, posteriormente, este 

Ti se mantém na ferrita como elemento substitucional. 

 
Figura 3.3 – IF-Ti: (a) Fases e precipitados formados em condições de equilíbrio em função da temperatura; (b) 

Teores de Ti e N nos precipitados de TiN; (c) Teores de Ti, S e C nos precipitados de Ti4C2S2 e (d) Teores de Ti, 

C, N na austenita (CFC) em função da temperatura (Adaptação de LINO et al., 2018). 

 

Nos aços IF-TiNb, o menor teor de Ti (0,014%) contribui para a precipitação de Nb,Ti(C,N) 

em torno de 1425oC (Fig.3.4(a)). A precipitação de TiN se inicia em, aproximadamente 1400oC, 

enquanto que a precipitação de NbC é favorecida a partir de 800oC (Fig.3.4(b)). Em relação ao 

Ti4C2S2, espera-se sua precipitação em torno de 1020oC (Fig.3.4(c)). A menor temperatura de 

precipitação de Ti4C2S2 neste tipo de aço IF em comparação com o aço IF-Ti, teoricamente, 
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leva a um aumento na taxa de nucleação e uma redução na cinética de crescimento, o que 

permite afirmar que essas partículas sejam mais finas em aços IF-TiNb do que em aços IF-Ti. 

As Figuras 3.4(b) e (d) mostram que o N e o C são completamente removidos da austenita 

devido a formação de Nb,Ti(C,N) e Ti4C2S2 e o mesmo acontece com o Ti que reduz 

gradativamente seu conteúdo na austenita, chegando a zero no início da transformação de fase. 

Apesar do alto teor de Nb (0,11%) no aço IF-TiNb, o baixo teor de C reduz a força motriz para 

a precipitação de Nb, então a maior parte do Nb permanece em solução sólida na austenita, 

contribuindo para a diminuição da temperatura de início de transformação γ → α (Ae3 = 855oC 

e Ar3 = 840oC) (LINO et al., 2018). 

 
Figura 3.4 – IF-TiNb: (a) Fases e precipitados formados em condições de equilíbrio em função da temperatura; 
(b) Teores de Nb, Ti, N e C nos precipitados de Nb,Ti(C,N); (c) Teores de Ti, S e C nos precipitados de Ti4C2S2 

e (d) Teores de Ti, C, N na austenita (CFC) em função da temperatura (Adaptação de LINO et al., 2018). 

 

Klinkenberg et al. (2004) afirmam que o papel mais importante do Nb como elemento de liga 

no processamento termomecânico dos aços é promover o atraso na recristalização da austenita, 

ou seja, aumentar a temperatura de não recristalização quando em solução sólida, permitindo 

que a etapa de condicionamento da austenita possa ser feita em temperaturas relativamente mais 

elevadas, favorecendo a nucleação durante a transformação de fase γ → α obtendo, por 

conseguinte, uma microestrutura mais refinada e que, além do papel do Nb em solução sólida 

atrasando os processos difusionais, sua tendência a formar carbonetos possui um efeito 
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dominante, conforme ilustra a Figura 3.5. Dependendo da relação estequiométrica e dos 

parâmetros da laminação a quente, assim como do grau e da taxa de deformação, temperatura 

e número de passes, a precipitação de NbC é geralmente incompleta em relação ao estado de 

equilíbrio termodinâmico. Assim, uma parte do nióbio permanece em solução sólida após a 

laminação no campo austenítico, contribuindo de maneira eficaz para o atraso da transformação 

de decomposição da austenita e para o aumento da resistência por endurecimento por 

precipitação na ferrita (KLINKENBERG et al., 2004). 

 
Figura 3.5 – Influência do Nb dissolvido e precipitado no atraso da recristalização da austenita (Adaptação de 

KLINKENBERG et al., 2004). 

 

 

O resfriamento a partir da temperatura de laminação leva a uma supersaturação de nióbio na 

matriz austenítica. As partículas de NbC podem nuclear homogeneamente dentro da matriz ou, 

mais provável, heterogeneamente nas discordâncias, subgrãos, grãos e contornos de grãos, 

assim como em outros precipitados, tais como TiN ou AlN. A deformação pode iniciar a 

precipitação espontânea, enquanto os efeitos cinéticos retardam a formação estática de NbC na 

austenita não deformada. Uma representação esquemática das temperaturas de início e fim de 

precipitação em austenita não deformada é dada na Figura 3.6. Nos aços contendo 0,03%Nb e 

0,05%C + 0,01%N a formação estática dos precipitados de NbC tem sua taxa de nucleação 

máxima depois de aproximadamente 100 segundos a cerca de 950oC, enquanto que a 

precipitação dinâmica inicia-se sem um tempo de incubação longo, com a taxa de nucleação 

máxima abaixo de, aproximadamente, 900oC (KLINKENBERG et al., 2004). 
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Figura 3.6 – Precipitação de Nb(C, N) na austenita não deformada e na austenita deformada lentamente 

(Adaptação de KLINKENBERG et al., 2004). 

 

A adição de pequenas quantidades de elementos, como Nb e Ti, pode ser usada para controlar 

o crescimento de grãos de austenita durante laminação a quente, soldagem ou tratamento 

térmico (MAALEKIAN et al., 2012). A presença do Nb em solução sólida e/ou carbonitretos 

nos aços IF fazem com que durante a laminação a quente ocorra uma diminuição do tamanho 

de grão austenítico. Além disso, ocorre uma redução na taxa de recristalização, aumentando o 

acúmulo de deformação plástica. Como os grãos austeníticos deformados são eficazes no 

aumento da taxa de nucleação da ferrita, ocorre um refinamento da microestrutura (MILITZER 

et al., 1994; MEDINA et al., 1999; MILITZER et al., 2000).  

De forma semelhante, outros autores reafirmam que o Nb retarda fortemente a recristalização 

estática e o crescimento de grãos na austenita laminada a quente, permitindo assim práticas de 

laminação no regime de não recristalização. Além disso, o Nb em solução sólida tem um grande 

efeito no atraso da decomposição da austenita, suprime a formação de ferrita poligonal e 

promove a formação de microestruturas com alta densidade de discordâncias, ou seja, favorece 

o aparecimento de microestruturas não poligonais (THOMAS and MICHAL, 1981; REES et 

al., 1995; FOSSAERT et al., 1995; TANG and STUMPF, 2008; MAALEKIAN et al., 2012; 

REICHERT and MILITZER, 2015). 

Robinson et al. (2016) avaliaram a cinética de decomposição austenítica de dois aços utilizados 

em tubos para oleodutos durante o resfriamento contínuo em função do tamanho de grão 

austenítico, da taxa de resfriamento e do estado do Nb. Verificaram que o crescimento de grãos 

é significativamente retardado em aços com maior teor de Nb em comparação aos aços com 

baixo teor de Nb devido à maior quantidade de precipitados de NbC presentes nos contornos, 
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que limitam o crescimento dos grãos, e à maior temperatura de dissolução. Constataram que o 

Nb em solução sólida diminui as temperaturas de transformação, embora o efeito seja muito 

mais forte quando o tamanho do grão austenítico anterior é maior e para os aços com Nb mais 

alto. Assim, concluíram que o efeito global do teor de Nb nos aços consiste em dois fenômenos 

concorrentes: promove redução no crescimento do grão austenítico, que é favorável, e torna o 

aço mais sensível às condições de resfriamento, especialmente para o maior tamanho de grão 

austenítico que por sua vez, pode ser indesejável. 

3.1.1.1 IF-Ti 

Segundo Mohrbacher (2010), a quantidade mínima de Ti necessária para completa estabilização 

dos elementos intersticiais é baseada na abordagem estequiométrica apresentada pela Equação 

3.2.  

Ti𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 4C + 3,42N + 1,5S                                         (3.2) 

A Figura 3.7 apresentada por Mohrbacher (2010) mostra as faixas de temperatura de início da 

precipitação de alguns compostos presentes neste tipo de aço IF. Assim como na precipitação 

descrita por Bayraktar et al. (2009) durante o processo de soldagem, o primeiro precipitado a 

se formar durante o resfriamento, na região de ferrita delta (Feδ) é o TiN, em seguida, 

dependendo da quantidade de S, Ti e Mn, pode-se observar a formação de TiS. O S, embora 

não seja considerado elemento intersticial, também pode ser estabilizado, podendo 

posteriormente ser transformado em Ti4C2S2 devido à recuperação de C na região da austenita. 
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Figura 3.7 – Ilustração da possível sequência de precipitação dos compostos em aços IF-Ti durante o 

resfriamento (MOHRBACHER, 2010). 

 

Outros estudos sugerem que o C é removido da solução sólida principalmente pela formação 

de Ti4C2S2. Com isso, quando a estabilização do C e N ocorre por meio da formação Ti4C2S2 e 

TiN, a quantidade de Ti requerida segue a abordagem estequiométrica apresentada pela 

Equação 3.3. Esta incerteza nos tipos de compostos formados durante a precipitação e a 

dependência da quantidade de N e, especialmente de S, dificulta o controle preciso da razão 

Ti*/C, onde Ti* é o Ti remanescente após a formação de Ti4C2S2 e TiN (TITHER et al., 1994; 

HUA et al, 1995). 

Ti𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 3,24N + 2(1,5S)                                                    (3.3) 

3.1.1.2 IF-Nb 

O raio atômico do Nb é 15,2% maior do que o raio atômico do Fe e é um dos maiores átomos 

possíveis que podem ser acomodados com o Fe em solução sólida. Essa diferença nos raios 

atômicos do Nb e do Fe provoca uma distorção na rede da estrutura cristalina, gerando uma 

maior densidade de discordâncias na austenita não-recristalizada que por sua vez aumenta a 

cinética de precipitação dos carbonitretos ou carbonetos de nióbio durante a laminação a quente 
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do aço IF, sendo essa uma das razões pela qual o Nb é considerado um elemento microligante 

eficiente (FARAHAT, 2007). 

No caso de aços IF estabilizados por Nb, este elemento irá reagir com o C e N formando 

carbonitretos. O Mn presente nesses aços é suficiente para capturar o S, além disso, a 

precipitação preferencial de AlN também irá ocorrer, reduzindo a quantidade de N presente 

para formação do prepicitado Nb(C, N). A quantidade de Nb necessária para completa 

estabilização segue a abordagem estequiométrica apresentada pela Equação 3.4 

(MOHRBACHER, 2010). Como a presença de Al nesses aços é inevitável, a maior parte do N 

é capturada pelo Al, favorecendo a formação do precipitado NbC durante ou após a 

transformação γ → α, conforme solubilidade do composto (MOHRBACHER, 2010).  

Nb𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7,74C                                                        (3.4) 

Para uma breve comparação pode-se dizer que para um aço com composição típica de 30ppm 

C, 35ppm N e 0,008% S, será necessário uma quantidade de pelo menos 0,036% de Ti para 

uma completa estabilização, enquanto que para se alcançar o mesmo efeito será necessária uma 

quantidade de apenas 0,023% de Nb. Com isso, levando-se em consideração que uma maior 

quantidade de Ti seria necessária para completa estabilização, além do seu baixo nível de 

recuperação de liga, há uma maior viabilidade em se utilizar o Nb (MOHRBACHER, 2010). 

Os aços estabilizados ao Nb têm temperaturas de recristalização mais elevadas (750°C - 800°C) 

do que os aços IF estabilizados ao Ti, sendo que a temperatura de recristalização do IF-Nb pode 

ser 50oC superior à dos aços IF-Ti. Com isso, a temperatura de laminação e recozimento para 

os aços IF-Nb serão mais elevadas em comparação com os aços IF-Ti. A maior temperatura de 

recristalização nos aços IF-Nb é atribuída à alta densidade de finos precipitados formados na 

etapa laminação a quente e bobinamento que dificultam o movimento dos defeitos cristalinos 

de forma mais eficaz do que os precipitados mais grosseiros presentes nos aços IF-Ti 

(STARLING, 1998). 

3.1.1.3 IF-TiNb 

A combinação de Ti e Nb nos aços IF proporciona a melhor combinação de propriedades e uma 

possível razão estequiométrica é apresentada pela Equação 3.5. Nesse caso, o Nb reagiria com 

C, formando o carboneto NbC e o N seria capturado pelo Ti, formando o nitreto TiN. Os aços 

IF-TiNb possuem menor susceptibilidade de fragilização a frio e apresentam melhores 
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características de soldabilidade em comparação com os aços IF estabilizados somente com Ti 

(MOHRBACHER, 2010). 

Nb = 7,74C e Ti = 3,42N                                                          (3.5) 

Já para Tokunaga et al. (1986) a quantidade de Nb requerida para completa estabilização do 

aço IF pode ser determinada a partir das Equações 3.6 e 3.7, onde Nbestabilizante, Ti, Al, C e N 

são as concentrações em %peso, sendo que a utilização do fator Al ou Ti depende do tipo de 

precipitado estável formado, AlN ou TiN respectivamente (TOKUNAGA et al, 1986 apud 

STARLING, 1998). 

Nb𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7,75C + 6,65 (N −
Al

1,93 
)                                   (3.6)    

Nb𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7,75C + 6,65 (N −
Ti

3,42
)                                  (3.7) 

3.2 Dilatometria 

A aplicabilidade da dilatometria na pesquisa de transformação de fases em aços deve-se à 

alteração da estrutura cristalina. Essa alteração da estrutura é acompanhada por uma mudança 

no volume específico da amostra que se manifesta pela alteração no comprimento da amostra e 

que, por sua vez, pode ser mensurada usando a técnica de dilatometria. No aquecimento, durante 

a transformação da ferrita (CCC) → austenita (CFC) ocorre uma contração volumétrica, 

enquanto que no resfriamento, durante a transformação austenita (CFC) → ferrita (CCC) ocorre 

uma expansão da amostra (CASARIN, 1996; ANDRÉS et al., 2002; GÓMEZ et al., 2003; SUH 

et al, 2007; SUH et al., 2007*; OGATA, 2009; FARIA et al., 2016). Outras transformações, 

como a transformação magnética, também podem ser investigadas por meio da técnica de 

dilatometria desde que as alterações dimensionais estejam acima do limite de resolução do 

sistema (VERMA et al., 2010). 

No diagrama binário Fe-C, duas temperaturas são cruciais nos processos que envolvem 

tratamentos térmicos dos aços. A primeira é a temperatura A1 referente à transformação 

eutetoide que no sistema Fe-C é uma reação invariante que ocorre à temperatura constante de 

727oC. A segunda temperatura relevante é A3 referente à transformação α → γ durante o 

aquecimento no equilíbrio e de γ → α durante o resfriamento no equilíbrio. Entre estas duas 

temperaturas encontra-se a temperatura A2 (770oC) que se refere a transição magnética 

(KARGUL et al., 2017). 
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A natureza alotrópica do Fe e a solubilidade do C em sua matriz são fatores que possibilitam 

uma grande variedade de transformações de fases, microestruturas e propriedades mecânicas 

nos aços. Assim, o conhecimento das temperaturas nas quais as transformações de fases 

começam e terminam a partir de diferentes taxas de resfriamento são muito importantes para o 

planejamento e concepção dos processos industriais. 

O ensaio dilatométrico, durante aquecimento ou resfriamento contínuo, fornece a curva 

variação do comprimento do corpo de prova (∆𝐿) em função da temperatura (𝑇). Logo, 

sabendo-se o comprimento inicial do corpo de prova dilatométrico (𝐿0), é possível obter a curva 

de variação relativa do comprimento (𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
) em função da temperatura (𝑇). A partir da 

obtenção desta curva, observa-se as transformações de fases por meio da ocorrência de pontos 

de inflexão na curva, seja durante o aquecimento ou resfriamento. As temperaturas críticas de 

início e fim de transformação de fases, denominadas temperaturas críticas ou pontos críticos, 

variam dependendo da composição química e processamento termomecânico do aço, podendo 

ser determinadas experimentalmente a partir da aplicação de métodos de análise, entre eles o 

método das derivadas (PAWŁOWSKI, 2012; LI et al., 2016; SHAHRIARI et al., 2017). 

A Figura 3.8 exibe uma curva dilatométrica obtida durante o aquecimento contínuo de um aço 

carbono estrutural C35 cuja microestrutura inicial é composta por ferrita e perlita. A 

temperatura de início de transformação da perlita em austenita (AC1s) é definida como a 

temperatura na qual a curva da derivada começa a se desviar da linearidade. A temperatura final 

de transformação da perlita em austenita (AC1f) é definida como um ponto de inflexão 

intermediário e a temperatura AC3, que indica o fim da transformação da ferrita em austenita, é 

definida como sendo o ponto no qual a derivada retoma à linearidade (PAWŁOWSKI, 2012). 

 
Figura 3.8 – Curva dilatométrica obtida durante o aquecimento a 0,05oC/s de um aço estrutural C35 e sua 

derivada em função da temperatura (oC) indicando as temperaturas críticas (Adaptação de PAWŁOWSKI, 2012). 
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Além das temperaturas críticas de transformação de fase, por meio da curva dilatométrica 

também é possível calcular a fração de cada fase durante a transformação a partir da utilização 

da regra da alavanca, considerando que a fase inicial se transformou completamente em apenas 

uma fase produto. A Equação 3.8 apresenta a regra da alavanca cuja a aplicação é ilustrada na 

Figura 3.9. Primeiramente, plota-se linhas tangenciais às partes lineares da curva dilatométrica 

referente a ferrita e a austenita. O ponto de desvio onde a curva dilatométrica se separa das 

linhas tangenciais foi considerado como sendo as temperaturas de início (𝑇𝑖) e fim (𝑇𝑓) da 

transformação γ → α durante o resfriamento, conforme análise a partir da aplicação do método 

dos desvios mínimos. A fração das fases transformadas a uma dada temperatura é avaliada pela 

posição relativa da curva medida entre as linhas tangenciais de acordo com o exposto na Fig.3.9, 

na qual percebe-se que a fração de ferrita ou fração de austenita decomposta é dada pela relação 

apresentada na Equação 3.8 (ZHAO et al., 2001; SUH et al., 2007*; LI et al., 2016; 

SHAHRIARI et al., 2017). 

 𝑓𝛼 =  
𝐴

𝐴+𝐵
                                                                      (3.8) 

 
Figura 3.9 – Representação esquemática de uma curva dilatométrica indicando as temperaturas críticas e a fração 

de ferrita ou fração de austenita transformada a uma dada temperatura (Adaptação de SHAHRIARI et al., 2017). 
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3.3 Cinética de Transformação de Fases  

O diagrama de transformação isotérmica (TTT) descreve a relação entre o tempo e a fração de 

fase transformada a uma determinada temperatura para transformações de fase em aços. Esses 

diagramas são descritos pelo modelo clássico Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov (JMAK) e 

têm sido amplamente utilizados na indústria como um guia para planejamento de processos de 

tratamentos térmicos de aços, visando alcançar uma previsibilidade da microestrutura final. 

Entretanto, na prática, a maioria dos processos industriais emprega nos aços leis de resfriamento 

contínuo (CHEN et al., 2016). Assim, vários modelos vêm sendo testados por pesquisadores 

buscando uma previsibilidade das transformações de fases no resfriamento contínuo a partir de 

adaptações do modelo JMAK e simulações computacionais (BENGOCHEA et al., 1998; 

CABALLERO et al., 2001; GÓMEZ et al., 2003; SINGH et al., 2007; ALMEIDA et al., 2010; 

LOPES e COTA, 2014; TOMELLINI, 2014; MILENIN et al., 2015; GAO et al., 2016; KIM et 

al., 2016; LI et al., 2016; LIU et al., 2016; CHEN et al., 2016; SHAHRIARI et al., 2017; 

FERRO et al., 2017). 

O modelo clássico JMAK para transformações de fase difusionais em condições isotérmicas é 

dado pela Equação 3.9, onde 𝑦 é a fração transformada após o tempo 𝑡, 𝑛 é o expoente de 

Avrami e 𝑘 depende da temperatura e é dada pela Equação de Arrhenius (3.10), na qual 𝑘0 é o 

coeficiente pré-exponencial, 𝑅 é a constante universal dos gases ideais e 𝑄 é a energia de 

ativação global ou aparente para a transformação de fase, incorporando entalpias de ativação 

de todos os processos atômicos que constituem a transformação de fase global (JOHNSON e 

MEHL, 1939; AVRAMI, 1939; KOLMOGOROV, 1937). 

𝑦 = 1 − exp(−𝑘𝑡𝑛)                                                           (3.9) 

𝑘 = 𝑘0 exp (−
𝑄

𝑅𝑇
)                                                         (3.10) 

Embora essas equações tenham sido fisicamente descritas para transformações de fases em 

condições isotérmicas, muitos autores utilizam uma adaptação empírica do modelo JMAK para 

descrever a cinética de transformação de fases para resfriamentos contínuos e mostram que para 

alguns materiais é satisfatório, apesar da interpretação física das constantes não ser mais a 

mesma prevista inicialmente para os sistemas isotérmicos.  

Com isso, surgiu uma metodologia proposta por Scheil (1935) denominada princípio de 

aditividade, em que os perfis não isotérmicos são discretizados em pequenas isotermas 
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conforme Equação 3.11, onde, 𝜏𝑖 é o tempo necessário para atingir a fração transformada na 

temperatura (tempo de incubação); ∆𝑡𝑖 é o incremento de tempo e 𝑚 é o número de etapas no 

processo de simulação (SINGH et al., 2007; ALMEIDA et al., 2010; CHEN et al., 2016). 

∑
∆𝑡𝑖

𝜏𝑖
= 1

𝑚

1

                                                                   (3.11) 

Considerando a influência do tempo de incubação, a fórmula modificada da Equação 3.9 foi 

expressa por Hawbolt segundo a Equação 3.12, onde 𝑦 é a fração transformada da nova fase, 𝑡 

é o tempo decorrido a partir do início da transformação e 𝑡𝑠 é o tempo real de início de 

transformação de fase, isto é, o tempo de incubação para a transformação isotérmica (CHEN et 

al., 2016).  

𝑦 = 1 − exp[−𝑘(𝑡 − 𝑡𝑠)𝑛]                                                (3.12) 

Assim, o princípio de aditividade de Scheil (1935) adotado para descrever o comportamento da 

transformação não isotérmica foi baseado na Equação 3.13, na qual o tempo de transformação 

(𝑡𝑗) é tomado como a soma do intervalo de tempo (∆𝑡𝑗) e o tempo de transformação calculado 

anteriormente, obtido pela média da fração volumétrica de cada fase no último intervalo de 

tempo (𝑦𝑗−1) conforme Equação 3.9. Todavia, estudos mostram limitações na aplicação do 

princípio de aditividade para avaliação da cinética de transformação de fase em processos não 

isotérmicos (SINGH et al., 2007; CHEN et al., 2016).  

𝑡𝑗 = ∆𝑡𝑗 + [−
ln(1 − 𝑦𝑗−1)

𝑘
]

1
𝑛

                                             (3.13) 

Para transformações adifusionais, como a transformação martensítica, a cinética de 

transformação de fases é descrita a partir do modelo proposto por Koistinen e Marburger cuja 

equação é uma exponencial em função do super-resfriamento abaixo da temperatura de início 

de formação da martensita (Ms) dada pela Equação 3.14 (KIM et al., 2016). 

𝑓𝑚 = 1 − exp[−𝛼(𝑀𝑆 − 𝑇)]                                             (3.14) 

O parâmetro 𝛼 é usualmente assumido como 0,011 para ligas de aço carbono comum. Kim et 

al. (2016) modificaram o modelo original de Koistinen e Marburger considerando a não 

linearidade da curva (ln (ln (
1

1−𝑓𝑚
))) em função de ln(𝑀𝑠 − 𝑇) e propuseram a Equação 3.15, 

onde 𝛽 é empiricamente introduzido para controlar a inclinação da curva. 
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𝑓𝑚 = 1 − exp [−(𝛼(𝑀𝑠 − 𝑇))
𝛽

]                                     (3.15) 

Wilson e Medina (2000) adaptaram o modelo de Koistinen e Marburger (Eq. 3.14) para 

descrever a fração volumétrica em função da temperatura no resfriamento contínuo envolvendo 

processos difusionais para um aço de alta resistência e baixa liga com 0,13%C. Observaram 

que − ln(1 − 𝑓) varia linearmente com a temperatura para cada transformação. Obtiveram bons 

ajustes com coeficientes de regressão variando de 0,954 a 0,999 e concluíram que a equação de 

Koistinen e Marburger que prevê a fração volumétrica para transformações adifusionais 

também pode ser aplicada a dados de resfriamento contínuo para transformações difusionais. 

3.3.1 Estudos de caso: adaptações do modelo JMAK para descrever a cinética de 

transformação de fase  

Singh et al. (2007) avaliaram o comportamento da transformação γ → α em dois aços com 

teores de C ultra baixos submetidos a diferentes taxas de resfriamento utilizando a técnica de 

dilatometria. Em seguida, examinaram a viabilidade de se utilizar o modelo JMAK em conjunto 

com uma relação funcional entre a energia de ativação aparente (𝑄) e a taxa de resfriamento 

(𝑡𝑎𝑥𝑎) dada pela Equação 3.16, onde a 𝑡𝑎𝑥𝑎 é dada em oC/s e a energia de ativação aparente 

(𝑄) é dada por duas componentes: 𝑄0 e 𝑄1. 

𝑄 = 𝑄0 + 𝑄1𝑙𝑛(𝑡𝑎𝑥𝑎)                                                   (3.16) 

Os ensaios dilatométricos realizados por Singh et al. (2007) consistiram no aquecimento das 

amostras dos dois aços até 950oC a uma taxa de aquecimento de 10oC/s, manteve-se por 180s 

para uma completa homogeneização das amostras e, em seguida, realizou-se o resfriamento até 

a temperatura ambiente a partir de diferentes taxas de resfriamento contínuo. 

O progresso da transformação, em termos de fração volumétrica da austenita transformada em 

qualquer instante durante o resfriamento, foi calculado a partir das curvas dilatométricas 

apresentadas na Figura 3.10, sendo (a) aço EDD com 0,04% em peso de C e (b) aço O com 

0,06% em peso de C. A análise dos dados experimentais da transformação γ → α para os dois 

aços estudados a partir do modelo clássico JMAK e o princípio de aditividade mostrou precisão 

para apenas uma taxa de resfriamento: 20oC/s para o aço EDD e 25oC/s para o aço O. Para essas 

taxas, obteve-se bons ajustes entre os dados experimentais (símbolos) e a previsão do modelo 

JMAK (linhas sólidas). No entanto, quando o mesmo conjunto de valores dos parâmetros foi 

utilizado para outras taxas, a previsão da cinética foi imprecisa. Logo, concluíram que o modelo 
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clássico de JMAK não é eficiente para descrever a cinética em condições não isotérmicas 

utilizando um único conjunto de valores dos parâmetros. 

 
Figura 3.10 – Comparação dos dados experimentais (símbolos) com o modelo clássico JMAK (linhas sólidas) 
para dois tipos de aços: (a) EDD e (b) O. Os dados correspondentes a apenas uma taxa de resfriamento podem 

ser ajustados com o modelo clássico JMAK (linha contínua); o ajuste não é satisfatório (linhas tracejadas) 

quando este conjunto de parâmetros do modelo é usado para outras taxas de resfriamento (Adaptação SINGH et 

al., 2007). 

 

Além da abordagem clássica do modelo JMAK, Singh et al. (2007) propuseram uma 

metodologia adaptada na qual variaram a energia de ativação aparente com a taxa de 

resfriamento de modo a encontrar os melhores ajustes para cada taxa de resfriamento. Os 

valores dos parâmetros obtidos para cada um dos aços estudados são apresentados na Tabela 

3.5. Conforme evidenciado na Figura 3.11, para valores específicos apresentados na Tabela 3.5, 

encontraram uma forte relação logarítmica (caracterizada por um elevado R2) entre a energia 

de ativação aparente e a taxa de resfriamento dada pela Equação 3.16.  

Com os valores dos parâmetros apresentados na Tabela 3.5, Singh et al. (2007) conseguiram 

modelar a cinética de transformação de fase para todas as taxas de resfriamento com boa 

precisão para ambos os aços, conforme apresentado pela Figura 3.12. 
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Tabela 3.5 – Parâmetros utilizados para os dois tipos de aços estudados por SINGH et al., 2007. 

Aço 𝐾0 (s-1) 𝑛 𝑄0 (kJmol-1) 𝑄1 (kJmol-1) R2 

EDD 6,22 x 101 3 105,66 -7,87 0,9835 

O 5,03 x 102 3 130,11 -8,61 0,9854 

 

 
Figura 3.11 – Variação de energia de ativação aparente com a taxa de resfriamento para os aços (a) EDD e (b) O 

(Adaptação SINGH et al., 2007).  

 

 
Figura 3.12 – Ajuste dos dados experimentais (símbolos) com o modelo proposto (linha sólida) para os aços (a) 

EDD e (b) O (Adaptação SINGH et al., 2007).  
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A transformação γ → α é um processo termicamente ativado. A teoria clássica do complexo 

ativado sugere que as energias livres da fase reagente e das fases do produto estão nas duas 

posições mínimas de energia livre, separadas por uma energia máxima no estado ativado 

(complexo de ativação). A taxa de transformação ou a cinética da reação nesses casos depende 

de dois fatores: (𝑖) a magnitude da barreira de energia de ativação, sendo uma barreira menor 

para taxas mais rápidas e (𝑖𝑖) o número de átomos no sistema reagente com energia térmica 

suficientemente alta para superar a barreira de ativação. A qualquer temperatura 𝑇, a energia 

térmica média por átomo é 𝑘𝑇 (onde 𝑘 é a constante de Boltzmann) e a distribuição de energia 

térmica entre os átomos é dada pela estatística de Maxwell-Boltzmann.  

𝑓 ∝ exp (−
𝑄

𝑘𝑇
)                                                             (3.17) 

Quando a temperatura é reduzida para 𝑇1, onde 𝑇1 < 𝑇, a distribuição muda para posições de 

energia mais baixas, com uma energia média de 𝑘𝑇1. Isso também resultará em redução ex-

ponencial (Eq. 3.17) na fração de átomos com energia térmica maior ou igual a 𝑄. Deve-se 

notar que o relaxamento da distribuição da densidade de probabilidade para a função de 

Boltzmann correspondente à temperatura 𝑇1 requer um tempo infinito denominado “tempo de 

ajuste adiabático”. Para a taxa de resfriamento lenta ou perto da situação de equilíbrio, a 

distribuição de energia das partículas é capaz de relaxar a partir de um estado de alta energia 

em alta temperatura para um estado de baixa energia à medida que a temperatura diminui. 

Contudo, para taxas de resfriamento elevadas, o sistema está mais afastado do equilíbrio e o 

relaxamento dos estados de energia de valores altos para baixos é incapaz de manter o ritmo 

com a taxa de redução da temperatura. Como resultado, mesmo que a temperatura diminua a 

fração de átomos com energia térmica alta o suficiente para permitir que eles superem a barreira 

de ativação será maior do que a fração esperada em condições de equilíbrio (Eq. 3.17). Além 

disso, esta diferença entre a fração real de átomos e a fração de equilíbrio aumentará com a taxa 

de resfriamento crescente. Esta diferença é equivalente a uma redução efetiva na energia de 

ativação aparente com a taxa de resfriamento, um resultado observado no trabalho de Singh et 

al. (2007).  

Outro estudo de caso de cinética de transformação de fases relevante foi proposto por Gómez 

et al. (2003). A composição química do aço utilizado em seu estudo é apresentada na Tabela 

3.6. A metodologia utilizada consistiu no aquecimento dos corpos de prova até 1000oC a uma 
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taxa de aquecimento de 1oC/s, manteve-se por 2mim e, em seguida, os CPs foram resfriados a 

diferentes taxas de resfriamento contínuo: 0,25; 0,42; 0,84 e 1,25oC/s. Quando o ensaio 

dilatométrico é realizado a uma taxa de resfriamento constante, a variável de temperatura é 

diretamente proporcional a variável tempo, 𝑡 =  𝑇/𝜃, onde 𝜃 seria a taxa de resfriamento 

(GÓMEZ et al., 2003).  

Tabela 3.6 – Composição química do aço estudado por Gómez et al. (2003) (% em massa). 

C Si Mn P S Nb Al Cu Cr N O 

0,09 0,23 1,1 0,021 0,007 0,017 0,005 0,015 0,066 0,017 0,0057 

 

Gómez et al. (2003) adaptaram a Equação 3.9 (JMAK) e descreveram a cinética de 

transformação γ → α a partir da aplicação da Equação 3.18, onde 𝑡0,5 é o tempo necessário para 

atingir 50% do volume ferrítico. Para prever a cinética de transformação γ → α, foi necessário 

determinar os valores de 𝑡0,5 e 𝑛 apresentados na Tabela 3.7. A fração de ferrita (𝑋𝛼) foi 

representada em função do tempo, tomando como origem (𝑡 = 0) o momento em que a 

transformação começou, isto é, quando a temperatura Ar3 foi atingida. A transformação γ → α 

terminou na temperatura Ar1, momento em que se obteve 100% de ferrita proeutetóide. Assim, 

para traçar a fração de ferrita proeutetóide em função do tempo, foi suficiente representar a 

fração corrigida pelo cálculo iterativo em função do tempo, racionalizando a representação até 

100%. O resultado é mostrado na Figura 3.13 que representa a fração de ferrita proeutetóide em 

função do tempo para cada uma das taxas de resfriamento. Os autores observaram uma boa 

previsão da cinética de transformação de ferrita proeutetóide, exceto no início da transformação 

(GÓMEZ et al., 2003). 

𝑋𝛼 = 1 − exp [−𝑙𝑛2(𝑡/𝑡0,5)𝑛]                                            (3.18)   
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Figura 3.13 – Fração de ferrita proeutetóide calculada em função do tempo para diferentes taxas de resfriamento. 

O modelo de cinética de transformação de fase baseado na Lei de Avrami é representado pelas linhas sólidas 

(Adaptação GÓMEZ et al., 2003). 

 

Tabela 3.7 – Valores dos parâmetros 𝑡0,5 e 𝑛 utilizados na Equação 3.20 (GÓMEZ et al., 2003). 

Taxa de Resfriamento oC/s 𝑡0,5 (s) 𝑛 

0,25 273,0 2,05 

0,42 161,9 2,06 

0,84 75,1 2,07 

1,25 49,9 2,06 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

A execução deste projeto de pesquisa ocorreu nas instalações dos Laboratórios de Tratamentos 

Térmicos e de Microscopia Óptica (LTM) do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto.  

4.1 Materiais 

Os materiais utilizados no desenvolvimento deste trabalho foram amostras retiradas no sentido 

de laminação a quente de chapas de três tipos de aços IF com composições químicas diferentes. 

Em função da presença dos elementos estabilizantes, os aços IF estudados foram denominados 

aço IF-Ti, aço IF-Nb e aço IF-TiNb. 

4.2 Procedimentos Experimentais 

4.2.1 Análise química  

A análise química foi realizada com o auxílio de três equipamentos: LECO–CS844 para 

determinação das concentrações de C e S por meio da técnica de absorção de infravermelho 

após fusão; LECO–TC436DR para determinação da concentração de N por termocondutividade 

após fusão e Thermo ARL-4460 para determinação da concentração dos demais elementos por 

espectrometria de emissão ótica. 

A Tabela 4.1 apresenta a composição química dos aços estudados. Destaca-se a quantidade do 

elemento estabilizante Ti no aço IF-Ti, do Nb no aço IF-Nb e do Ti e Nb no aço IF-TiNb. Nota-

se também, a diferença no teor de Mn dos aços. Os aços IF-Nb e IF-TiNb possuem quantidades 

significativas de Mn, enquanto que o aço IF-Ti apresenta 0,10%. 

Tabela 4.1 – Composição química dos aços IF estudados neste trabalho (%massa). 

Aço C N2*  Si Mn P S Al Nb Ti Mo 

IF-Ti 0,004 47 0,0289 0,104 0,0135 0,0107 0,0343 0,003 0,0577 0,0132 

IF-Nb 0,0037 29 0,0196 0,722 0,083 0,0166 0,0369 0,0064 0,0008 0,012 

IF-TiNb 0,004 19 0,0145 0,667 0,0282 0,012 0,0284 0,0187 0,0172 0,0107 

N2*: concentração em ppm (partes por milhão) 
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4.2.2 Caracterização microestrutural e microdureza do estado de entrega 

As microestruturas das amostras no estado de entrega foram caracterizadas a partir dos 

procedimentos padrão de preparação metalográfica de corte, embutimento, lixamento e 

polimento de acordo com a norma ASTM E3-11 (2017) e, em seguida, as amostras foram 

atacadas com reativo químico Nital 2% para revelação da microestrutura. Posteriormente, as 

amostras dos aços IF em seu estado de entrega foram analisadas com o auxílio do microscópico 

óptico Leica modelo DM2700 M, onde obteve-se imagens para posterior análise.  

O tamanho médio dos grãos ferríticos foi medido com o auxílio do software ImageJ por meio 

do método dos interceptos, no qual um arranjo de “linhas teste” retas é superposto na 

microestrutura e a partir da relação entre o comprimento da linha e o número de grãos 

interceptados por ela é possível obter o tamanho médio dos grãos ferríticos. Ressalta-se que 

esse procedimento é realizado em diferentes regiões da amostra para obtenção de um valor 

médio do tamanho de grão ferrítico com seu respectivo desvio padrão. 

Em seguida, as amostras foram submetidas a ensaios de microdureza Vickers, segundo a norma 

ASTM E384 (2017), em um microdurômetro digital do fabricante Pantec utilizando-se uma 

carga de 50gf e o tempo de aplicação de 10s. Para o cálculo da média das microdurezas Vickers 

das amostras de cada aço IF analisado, foram realizadas 16 medições aleatórias. 

4.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Com o intuito de complementar a caracterização microestrutural e identificar a presença de 

precipitados mais grosseiros na matriz ferrítica dos aços IF, as amostras do estado de entrega, 

após o devido procedimento de preparação metalográfica, foram analisadas com o auxílio da 

técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) utilizando um microscópio Vega 3 do 

fabricante Tescan. Após uma varredura geral nas amostras, tomou-se alguns pontos, passíveis 

de serem precipitados e/ou inclusões, e por meio da técnica de EDS (Energy Dispersive 

Spectroscopy) acoplado ao microscópio foi possível analisar o spot e identificar os elementos 

químicos presentes naquele ponto a partir da análise do histograma obtido. 

4.2.4 Transformações de fases no equilíbrio para os aços IF 

A composição química de cada aço IF foi utilizada como dado de entrada de um algoritmo de 

simulação computacional para avaliação da estabilidade das fases primárias e secundárias em 

função da temperatura com o intuito de obter uma melhor compreensão da termodinâmica das 
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transformações de fases desses aços. A predição termodinâmica da estabilidade das fases 

primárias, dos precipitados e das frações em massa no equilíbrio foram realizadas por meio da 

utilização do software MatCalc versão da base de dados mc_fe_v2.057_tdb (KOZESCHKIN e 

BUCHMAYR, 2001). 

4.2.5 Ensaios dilatométricos 

Após a etapa de caracterização microestrutural das amostras no estado de entrega, sete CPs 

cilíndricos de cada um dos três aços IF foram confeccionados com dimensões padronizadas de 

aproximadamente 10mm de comprimento e 3mm de diâmetro. A Figura 4.1 apresenta um CP 

utilizado nos ensaios dilatométricos e o termopar do tipo “K” (Cromel/Alumel) soldado na sua 

lateral. Os ensaios dilatométricos foram realizados no dilatômetro de têmpera R.I.T.A. L78 da 

fabricante LINSEIS do Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM – 

DEMET – EM – UFOP), apresentado pela Figura 4.2.  

 
Figura 4.1 – Comparação das dimensões entre uma caneta e um CP de dilatometria com termopar do tipo “K” 

soldado em sua lateral. 

 

 
Figura 4.2 – Dilatômetro R.I.T.A. L78 da fabricante LINSEIS do Laboratório de Tratamentos Térmicos e 

Microscopia Óptica (LTM – DEMET – EM – UFOP). 
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Os ensaios dilatométricos consistiram na austenitização das sete amostras de cada aço IF a uma 

taxa de 5oC/s até a temperatura de 1100oC na qual manteve-se por 3 minutos e, em seguida, 

cada amostra foi resfriada a uma determinada taxa de resfriamento constante. Os ciclos térmicos 

aplicados são ilustrados na Figura 4.3. 

 
Figura 4.3 – Ilustração das condições dos ensaios dilatométricos realizados. 

 

O ensaio dilatométrico fornece dados referentes à variação do comprimento do CP em relação 

ao seu comprimento inicial (𝐿0 ≅ 10𝑚𝑚) em função da temperatura instantânea do sistema. 

Após realização dos ensaios, os dados referentes ao aquecimento de cada curva dilatométrica 

obtida foram extraídos e transferidos para o software OriginPro 9.0. Realizou-se o mesmo 

procedimento para os dados referentes ao resfriamento de cada curva dilatométrica obtida para 

cada condição analisada.  

Após transferência dos dados de cada curva dilatométrica, plotou-se um gráfico variação do 

comprimento relativo (𝜀 =
𝛥𝐿

𝐿0
) em função da temperatura (oC) para cada ensaio realizado para 

cada aço IF. Assim, para cada aço IF, foram construídos sete gráficos (ε x T) para os dados 

obtidos durante o aquecimento e sete gráficos (ε x T) para os dados obtidos durante o 

resfriamento contínuo em diferentes taxas. Em cada um desses gráficos, objetivou-se 

determinar as temperaturas críticas, ou seja, as temperaturas de início e fim de transformação 

de fase. Para tanto, tomou-se a derivada da curva e a partir da aplicação do método das derivadas 

encontrou-se as temperaturas críticas. Este método permite analisar o momento no qual a 

derivada da curva dilatométrica começa a se desviar da linearidade, indicando o início da 

transformação de fase, e o momento no qual a derivada retoma a linearidade, indicando o fim 

da transformação de fase (PAWŁOWSKI, 2012). 
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Os dados obtidos durante o aquecimento foram analisados com o único intuito de determinar 

as temperaturas críticas Ac1 e Ac3, enquanto que os dados obtidos durante o resfriamento 

contínuo, além de fornecer as temperaturas críticas Ar3 e Ar1, também foram utilizados para 

estudo da cinética de decomposição da austenita em ferrita a partir de diferentes taxas no 

resfriamento contínuo.  

A partir da determinação de Ar3 e Ar1 para cada condição de resfriamento, foi possível plotar 

um gráfico temperaturas críticas (oC) em função da taxa de resfriamento (oC/s), que permitiu 

obter, após o ajuste, uma relação empírica dada pela Equação 4.1, onde 𝑦0, 𝐴 e 𝐵 são constantes 

de ajuste. Para cada ajuste obteve-se os respectivos valores dos parâmetros da Equação 4.1 que 

foram, posteriormente utilizados na construção do diagrama TRC simulado que, por sua vez, 

possibilitou prever a cinética de transformação de fase dos aços IF para o intervalo de dados 

estudados. A metodologia de obtenção do diagrama TRC simulado é descrita no subcapítulo 

destinado a esse tópico. 

𝑇 =  𝑦0 + 𝐴 ∗ exp(𝐵 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎)                                                       (4.1) 

4.2.5.1 Caracterização microestrutural e microdureza dos CPs dilatométricos 

Os CPs provindos dos ensaios dilatométricos foram cortados na metade do seu comprimento 

para análise da seção transversal central, embutidos e submetidos aos procedimentos padrão de 

preparação metalográfica conforme recomenda a norma ASTM E311 (2017). Em seguida, 

foram atacados quimicamente com reativo Nital 2% e, posteriormente, imagens das 

microestruturas foram obtidas. O tamanho médio dos grãos ferríticos das microestruturas 

obtidas para cada um dos CPs dilatométricos foi medido com o auxílio do software ImageJ por 

meio do método dos interceptos e, seguidamente, avaliou-se a influência das condições de 

resfriamento na microestrutura dos aços IF.  

Ademais, os CPs dilatométricos foram submetidos a ensaios de microdureza Vickers, segundo 

a norma ASTM E384 (2017), em um microdurômetro digital do fabricante Pantec utilizando-

se uma carga de 50gf e o tempo de aplicação de 10s. Para cálculo da média das microdurezas 

Vickers dos CPs de cada aço IF, foram realizadas 16 medições aleatórias. Logo após, construiu-

se um gráfico com a média das microdurezas Vickers (HV) obtidas para cada um dos CPs dos 

aços IF em função da taxa de resfriamento (oC/s). 
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4.2.6 Cinética de transformação de fases 

As etapas descritas a seguir foram realizadas para todas as curvas dilatométricas de resfriamento 

obtidas para cada uma das condições descritas no gráfico da Figura 4.3 para cada um dos aços 

IF: IF-Ti; IF-Nb e IF-TiNb. 

Para cada uma das curvas dilatométricas obtidas no resfriamento contínuo dos aços IF 

analisados em diferentes taxas, foi possível calcular a fração de austenita decomposta de acordo 

com a metodologia descrita a seguir. Na curva dilatométrica durante o resfriamento contínuo, 

o início da expansão representa o início da transformação γ → α e o fim da transformação γ → 

α é indicado pelo fim da expansão e retomada da contração linear. Assim, traçou-se duas retas 

que são extensões a partir da curva dilatométrica da fase austenita (reta inferior) e da fase ferrita 

(reta superior). Em seguida, traçou-se uma isoterma e, por meio da aplicação do método da 

variação específica de volume (regra da alavanca) (LI et al., 2016; SHAHRIARI et al., 2017), 

calculou-se a fração de austenita naquela temperatura, conforme ilustrado pela Figura 4.4. 

Dessa forma, tomou-se a diferença entre o ponto máximo de interseção entre a isoterma e a reta 

correspondente ao prolongamento da curva dilatométrica da fase ferrita e o ponto médio de 

interseção entre a isoterma e a curva experimental e, dividiu-se pela diferença entre o ponto 

máximo e o ponto mínimo de interseção entre a isoterma e as retas que se prolongam das 

contrações lineares das fases. A fim de percorrer toda a curva dilatométrica, do início até o fim 

da transformação γ → α, calculou-se a fração de austenita decomposta em oito temperaturas 

diferentes para cada uma das curvas dilatométricas obtidas para cada tipo de aço IF, seguindo 

o mesmo procedimento descrito neste parágrafo. 
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Figura 4.4 – Ilustração da obtenção da fração de austenita decomposta durante o resfriamento contínuo em 

função da temperatura (oC). 

 

A cinética das transformações no estado sólido são determinadas pelo modelo JMAK, no que 

se refere aos processos difusionais e para os quais a fração transformada é dependente do tempo 

(JOHNSON e MEHL, 1939; AVRAMI, 1939; KOLMOGOROV, 1937). Já para as fases cuja 

formação é adifusional e para os quais a fração de fase transformada e a taxa de transformação 

depende da temperatura e não do tempo, como é o caso da fração volumétrica de martensita, 

utiliza-se a equação deduzida por Koistinen e Marburger (KOISTINEN e MARBURGER, 

1959). A Equação 4.2 representa uma adaptação da equação de Koistinen e Marburger, na qual 

𝑦𝛾 é a fração de austenita em função da temperatura instantânea 𝑇 que se deseja calcular a fração 

de austenita, 𝑘 e 𝑛 são constantes de ajustes e 𝑇𝑓 é a temperatura considerada pela equação 

como sendo a temperatura final de decomposição da austenita. 

𝑦𝛾 = 1 − exp(−𝑘(𝑇 − 𝑇𝑓)
𝑛

)                                                      (4.2) 

Como as taxas de resfriamento contínuo são constantes, a temperatura instantânea do sistema 

(𝑇) pode ser expressa pela Equação 4.3, onde 𝑇𝛾 é a temperatura de austenitização, que no 

presente trabalho é 1100𝑜𝐶, 𝑡𝑎𝑥𝑎 é a taxa de resfriamento contínuo correspondente a cada 

ciclo térmico estudado e 𝑡 é o tempo decorrido do início do resfriamento. Ressalta-se que a taxa 

recebe um sinal negativo na Equação 4.3 por se tratar de um resfriamento. Em seguida, isolou-

se o tempo a partir da Equação 4.3 e obteve-se a Equação 4.4, que permitiu realizar o cálculo 
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das frações das fases (austenita e ferrita) em função do tempo para cada uma das taxas de 

resfriamento estudadas para os aços IF. A fração de ferrita, por sua vez, foi obtida a partir da 

fração de austenita, considerando-se que o somatório das frações das duas fases é igual a 1. 

Assim, construiu-se o gráfico fração de fase em função do tempo para cada uma das taxas 

analisadas para os três aços IF estudados. 

𝑇 = 𝑇𝛾 + (−𝑡𝑎𝑥𝑎 ∗ 𝑡)                                                                 (4.3) 

𝑡 =  
𝑇𝛾 − 𝑇

𝑡𝑎𝑥𝑎
                                                                            (4.4) 

 

Substituindo a Equação 4.3 na Equação 4.2, obteve-se a Equação 4.5 que relaciona a fração de 

austenita (𝑦𝛾) decomposta durante o resfriamento contínuo em função do tempo. Todavia, 

sabendo-se que o somatório das fases é igual a 1 e que a maioria dos trabalhos sobre cinética 

realizam os estudos em função da fase formada e não da decomposta, foi proposto um modelo, 

identificado neste trabalho como Ferrita-Tempo e dado pela Equação 4.6, que relaciona a fração 

de ferrita (𝑦𝛼) formada durante o resfriamento contínuo em função do tempo. 

𝑦𝛾 = 1 − exp(−𝑘(1100 + (−𝑡𝑎𝑥𝑎 ∗ 𝑡) − 𝑇𝑓)
𝑛

)                                (4.5) 

𝑦𝛼 = exp(−𝑘(1100 + (−𝑡𝑎𝑥𝑎 ∗ 𝑡) − 𝑇𝑓)
𝑛

)                                   (4.6) 

Diante disso, nos gráficos de fração (austenita e ferrita) em função do tempo para cada uma das 

condições analisadas, tomou-se os pontos referentes à fração de ferrita formada e realizou-se 

dois ajustes não lineares: um considerando o modelo proposto dado pela Equação 4.6, 

identificado como Ferrita-Tempo e o outro considerando a adaptação do modelo clássico de 

JMAK para resfriamento contínuo dado pela Equação 3.9. O ajuste não linear considerando o 

modelo proposto dado pela Equação 4.6 forneceu os valores das constantes de ajuste 𝑘, 𝑛 e 𝑇𝑓, 

enquanto que, o ajuste não linear considerando a adaptação do modelo clássico JMAK para 

resfriamento contínuo dado pela Equação 3.9, forneceu os valores das constantes de ajuste 𝑘 e 

𝑛. Esses valores serviram, posteriormente, como parâmetros de entrada para simular a cinética 

de formação de ferrita utilizando o software OriginPro 9.0. 

Ressalta-se que o procedimento de ajuste descrito nos parágrafos anteriores foi realizado para 

todas as taxas de resfriamento analisadas para os três tipos de aços IF.  
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4.2.6.1 Simulação da cinética 

A partir dos valores das constantes de ajuste obtidos para cada taxa de resfriamento estudada, 

foi possível realizar duas simulações da cinética de formação da ferrita nos aços IF-Ti, IF-Nb e 

IF-TiNb: a primeira considerando o modelo proposto identificado como Ferrita-Tempo dado 

pela Equação 4.6 e a segunda considerando a adaptação do modelo clássico de JMAK para 

resfriamento contínuo dado pela Equação 3.9. Sendo assim, obteve-se gráficos fração de ferrita 

em função do tempo com as curvas simuladas considerando os modelos em questão e os pontos 

experimentais. Após a simulação da cinética de formação de ferrita, objetivou-se analisar quais 

seriam os tempos de início e fim de transformação considerando os modelos proposto e JMAK. 

Desta forma, na curva simulada para cada condição e para cada um dos modelos, considerou-

se o início da transformação como sendo o tempo referente a 1% de fração de ferrita formada e 

o tempo final de transformação como sendo aquele referente a 90% de fração de ferrita. 

4.2.6.2 Diagrama TRC 

Com as temperaturas críticas Ar3 e Ar1 determinadas experimentalmente a partir de diferentes 

condições de resfriamento contínuo para cada um dos aços IF estudados e considerando a 

relação existente entre temperatura e tempo dada pela Equação 4.4, foi possível obter os pontos 

experimentais para construção do diagrama TRC de cada um dos aços IF. 

Além disso, a partir da simulação da cinética, obteve-se os tempos de início e fim da 

transformação γ → α considerando cada um dos modelos analisados neste trabalho. De posse 

dos tempos e sabendo da relação existente entre temperatura e tempo dada pela Equação 4.3, 

foi possível encontrar as temperaturas críticas Ar3 e Ar1 que foram, posteriormente, plotadas no 

diagrama TRC de cada um dos aços IF. 

Em síntese, o diagrama TRC de cada aço IF foi construído considerando as temperaturas críticas 

determinadas de três maneiras: 

i. Experimentalmente a partir das curvas dilatométricas obtidas para sete condições 

diferentes de resfriamento contínuo para cada um dos aços IF; 

ii. Determinadas a partir da simulação da cinética considerando o modelo proposto Ferrita-

Tempo; 

iii. Determinadas a partir da simulação da cinética considerando a adaptação do modelo 

clássico JMAK. 
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Entretanto um modelo empírico eficiente permitiria prever a cinética de transformação de fases 

desses aços a partir de qualquer taxa de resfriamento escolhida dentro do intervalo de 0,5 a 

100oC/s. Com isso, objetivou-se construir o diagrama TRC simulado. Para tanto, considerou-

se a relação funcional empírica obtida pelo ajuste dos dados de temperatura crítica e taxa de 

resfriamento dada pela Equação 4.1. Assim, a partir dos valores dos parâmetros da Equação 4.1 

obtidos para cada ajuste de cada aço IF e para Ar3 e Ar1, foi possível encontrar as temperaturas 

críticas para todas as taxas de resfriamento dentro do intervalo de 0,5 a 100oC/s, sendo que para 

os cálculos foram consideradas as taxas 0,5oC/s; 1oC/s; 3oC/s; 5oC/s e assim por diante, até o 

valor de 101oC/s. 

Posteriormente, de posse das temperaturas críticas para as condições de resfriamento entre o 

intervalo analisado, obteve-se o tempo relacionado a cada uma delas a partir da utilização da 

Equação 4.4, obtendo-se, por fim, o diagrama TRC simulado que viabilizou alcançar uma 

previsibilidade da cinética de transformação de fase dos aços IF estudados, mesmo tendo sido 

realizados ensaios dilatométricos apenas para sete condições de resfriamento diferentes. 

O fluxograma apresentado pela Figura 4.5 resume as etapas realizadas para o estudo da cinética 

de transformação de fase γ → α para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb. 

 
Figura 4.5 – Fluxograma apresentando as etapas realizadas para estudo da cinética de transformação de fase para 

os aços IF-Ti; IF-Nb e IF-TiNb. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização Microestrutural e Microdureza do Estado de Entrega 

A Figura 5.1 apresenta as microestruturas dos aços IF no estado de entrega. Observa-se que as 

microestruturas são constituídas por uma matriz ferrítica, o que é esperado em função de suas 

composições químicas e processamento termomecânico experimentado durante a fabricação. A 

Tabela 5.1 apresenta os valores do tamanho médio dos grãos ferríticos das microestruturas de 

cada aço IF em seu estado de entrega e valores médios de microdureza Vickers. 

 
Figura 5.1 – Microestruturas do estado de entrega – MO – Nital 2% – 200x: (a) IF-Ti; (b) IF-Nb;  

(c) IF-TiNb. 

 

Tabela 5.1 – Média das microdurezas Vickers (HV) e tamanho médio dos grãos ferríticos das microestruturas 

obtidas para os aços IF em seu estado de entrega. 

Aço Tamanho de grão médio (µm) Microdureza Vickers (HV) 

IF-Ti 25 ± 2 95 ± 5 

IF-Nb 11,0 ± 0,8 

 

134 ± 4 

IF-TiNb 9 ± 1 

 

125 ± 10 

 

Destaca-se a diferença no tamanho médio dos grãos ferríticos, sendo que os aços IF-Nb e IF-

TiNb apresentam grãos menores e mais irregulares do que o aço IF-Ti, que por sua vez apresenta 
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uma estrutura ferrítica equiaxial bem definida. Isto se deve, principalmente, ao efeito do 

ancoramento dos contornos de grãos ocasionado pelos átomos de Nb dissolvidos em solução 

sólida (aumento da temperatura de não recristalização durante a laminação controlada) e pela 

precipitação de NbC nos contornos de grãos durante a transformação, resultando em uma 

estrutura mais refinada, com uma maior densidade de contornos de grãos (LIPS et al., 1996; 

KLINKENBERG et al., 2004; MOHRBACHER, 2010). 

Além disso, os precipitados formados durante o processamento do aço IF-Ti, onde o C pode ser 

estabilizado pela formação de carbonetos (TiC) e/ou carbossulfetos (Ti4C2S2), são mais 

grosseiros do que os precipitados de NbC formados nos aços IF-Nb e IF-TiNb. Com isso, os 

finos precipitados formados nos aços IF-Nb e IF-TiNb distribuídos ao longo da microestrutura 

do material funcionam como barreiras mais efetivas à migração dos contornos de alto ângulo 

nas etapas de recristalização e crescimento de grão durante o recozimento no processo de 

fabricação (DIAS et al., 2012; LINO et al., 2018). 

As microestruturas mais refinadas dos aços IF-Nb e IF-TiNb no estado de entrega refletem 

diretamente nos resultados dos ensaios de microdureza Vickers, de forma que quanto mais 

refinada a microestrutura, maiores são os valores de microdureza. Todavia, nota-se que a média 

da microdureza Vickers do aço IF-TiNb é um pouco menor em relação à do aço IF-Nb, apesar 

daquele ter o menor tamanho de grão ferrítico. Porém, observa-se que o desvio padrão da 

microdureza do aço IF-TiNb é mais elevado, portanto, não se pode afirmar que a sua 

microdureza é realmente inferior à do aço IF-Nb. Por outro lado, pode ser que tenha algum 

outro fator contribuindo para a diminuição da microdureza média do aço IF-TiNb em relação à 

do aço IF-Nb. Presume-se que a maior quantidade de Mn no aço IF-Nb pode estar contribuindo 

para o efeito de endurecimento por solução sólida, favorecendo a obtenção de uma maior 

microdureza média, assim o aço IF-TiNb, apesar de possuir menor tamanho de grão ferrítico, 

possui menor teor de Mn em comparação com o aço IF-Nb e isto pode estar deslocando a média 

um pouco para baixo (UENISHI and TEODOSIU, 2003; GRAJCAR et al., 2016).  

5.1.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As amostras dos aços IF no estado de entrega foram submetidas a análises no MEV. Após uma 

varredura geral nas amostras, focou-se sobre os campos onde haviam precipitados grosseiros e 

inclusões e realizou-se a identificação dos principais elementos químicos presentes nestas fases 

por meio da técnica de EDS. Conforme já descrito anteriormente, a Figura 5.2 mostra uma 

microestrutura ferrítica com grãos mais grosseiros para o aço IF-Ti em relação aos grãos 
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ferríticos dos outros aços IF estudados. A Figura 5.3(a) exibe uma micrografia do aço IF-Ti 

com aumento de 3000x, é possível presumir a presença de precipitados de TiN em função do 

tamanho e da morfologia cúbica (ZHANG et al., 1999; YAN et al., 2006). Além disso, na 

análise semiquantitativa medida por EDS apresentada pela Figura 5.3(b), nota-se que o sinal do 

N sobe muito, outro indicativo da presença de precipitados de TiN.  

As Figuras 5.4(a) e 5.5(a) mostram micrografias do aço IF-Nb e do aço IF-TiNb, 

respectivamente, nas quais é possível notar a presença de inclusões na forma de pequenos 

bastonetes. Após realização de EDS indicando os elementos químicos presentes no Espectro 18 

(Fig.5.4(b)) e no Espectro 24 (Fig.5.5(b)), pôde-se dizer que as inclusões são sulfetos de 

manganês (MnS) o que era de se esperar devido a quantidade de Mn presente na composição 

química desses aços.  

Os precipitados de Nb, como carbonetos e carbonitretos, presentes nos aços IF-Nb e IF-TiNb 

são mais finos do que os precipitados grosseiros de Ti e inclusões de MnS, por essa razão não 

foi possível identificá-los nestes aços por análises em MEV. Neste caso, a análise com o auxílio 

de uma técnica com maior resolução como a microscopia eletrônica de transmissão (MET) seria 

mais adequada (KLINKENBERG et al., 2004; HUA et al., 2005; LINO et al., 2018). 
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(a)      (b)  

(c)  

Figura 5.2 – Micrografias dos aços IF no estado de entrega – MEV – Nital 2% – 500x: (a) IF-Ti; (b) IF-Nb;  

(c) IF-TiNb. 
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(a)  

(b)  

Figura 5.3 – (a) Micrografia do aço IF-Ti no estado de entrega evidenciando a presença de precipitados de Ti – 

MEV – Nital 2% – 3000x; (b) Análise de EDS do espectro 6 indicando a presença de precipitado de Ti.  
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(a)  

(b)  
Figura 5.4 – (a) Micrografia do aço IF-Nb no estado de entrega evidenciando a presença de inclusões de MnS – 

MEV – Nital 2% – 5000x; (b) Análise de EDS do espectro 18 indicando a presença de inclusão de MnS. 

 



 

44 

 

(a)  

(b)  
Figura 5.5 – (a) Micrografia do aço IF-TiNb no estado de entrega evidenciando a presença de inclusões de MnS 

– MEV – Nital 2% – 3000x; (b) Análise de EDS do espectro 24 indicando a presença de inclusão de MnS. 

 

5.2 Transformações de Fases no Equilíbrio Para os Aços IF 

A predição termodinâmica da estabilidade das fases primárias, dos precipitados e das frações 

em massa no equilíbrio foram realizadas por meio da utilização do software MatCalc versão da 

base de dados mc_fe_v2.057_tdb (KOZESCHKIN e BUCHMAYR, 2001). As Figuras 5.6 a 

5.8 apresentam as simulações obtidas para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb, respectivamente. 

Observa-se a partir da Figura 5.6 que, conforme previsto pela literatura (STARLING, 1998; 

BAYRAKTAR et al., 2009; LINO et al., 2018), durante o resfriamento no equilíbrio, o primeiro 

composto a se formar e se tornar estável nos aços IF-Ti é o TiN que inicia sua precipitação em 

torno de 1625oC, capturando praticamente todo o N disponível na matriz ferrítica. Enquanto 
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que o C é capturado pelo Ti remanescente, que juntamente com o S, formam o composto 

Ti4C2S2 a partir de 1360oC. Esses dois compostos se precipitam e se estabilizam antes mesmo 

da transformação γ → α que se inicia em aproximadamente 930oC e termina em torno de 910oC. 

A Figura 5.7 apresenta a simulação termodinâmica do aço IF-Nb e pode-se perceber que os 

precipitados, durante o resfriamento em condições de equilíbrio, começam a se formar em 

temperaturas mais baixas do que aquelas obtidas para o aço IF-Ti. Isso porque nos aços IF-Nb 

não há formação significativa de TiN que se precipitaria em altas temperaturas, pois a 

quantidade de Ti para capturar o N nesses aços é muito pequena. Em contrapartida, a formação 

de Nb[C,N] é favorecida a partir de 960oC em virtude da maior quantidade de Nb e sua 

precipitação se inicia antes da transformação γ → α, mas sua completa estabilização só é 

alcançada após a total decomposição da austenita. O C remanescente é então capturado pelo Ti 

e S, formando o composto Ti4C2S2 que inicia sua precipitação em 835oC. Além disso, observa-

se que as temperaturas críticas de transformação γ → α são menores em comparação com o aço 

IF-Ti, isso porque durante a transformação de fase γ → α há estabilização parcial de NbC, 

assim, em condições de resfriamento contínuo, os átomos de Nb presentes ainda em solução 

sólida dificultam os processos difusionais, retardando a decomposição da austenita. 

E, por fim, a Figura 5.8 exibe a simulação termodinâmica em condição de equilíbrio para o aço 

IF-TiNb. Como era de se esperar, em função da composição química desse aço, constata-se a 

precipitação de TiN em temperaturas mais elevadas e, seguidamente, o Ti remanescente, 

juntamente com o S, captura uma parte do C em solução sólida formando Ti4C2S2 a partir de 

1140oC. Entretanto, boa parte do C neste tipo de aço (IF-TiNb) é capturado pelo Nb formando 

NbC que inicia sua precipitação em aproximadamente 905oC, enquanto que a temperatura de 

início de transformação de fase γ → α é 900oC. Observa-se que, assim como para o aço IF-Nb, 

o aço IF-TiNb também possui temperaturas críticas menores do que aquelas obtidas para o aço 

IF-Ti, o que se justifica em razão da composição química na qual as maiores quantidades dos 

elementos Nb e Mn em solução sólida nos aços IF-Nb e IF-TiNb atrasariam a decomposição da 

austenita. Ademais, nota-se que apesar da transformação de fase γ → α se iniciar em 

temperaturas menores do que aquelas obtidas para o aço IF-Nb, o fim da transformação de fase 

γ → α é alcançado antes do fim da transformação de fase do aço IF-Nb, ou seja, depois de 

iniciada, a decomposição austenítica é mais favorecida nos aços IF-TiNb do que nos aços IF-

Nb. Isso porque nos aços IF-TiNb há a formação do composto Ti4C2S2 capturando parte do C 

presente em solução sólida e somente após a completa estabilização deste composto é que se 

inicia a precipitação de NbC, logo o C ainda disponível em solução sólida é capturado pelo Nb, 
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deixando a matriz muito pobre em C, consequentemente, durante a transformação de fase γ → 

α no resfriamento contínuo, o processo difusional dos átomos de C não prejudicaria tanto a 

decomposição austenítica, visto que a presença de C em solução sólida seria menor quando 

comparado com o aço IF-Nb. 

 
Figura 5.6 – Simulação computacional das transformações de fases no equilíbrio para o aço IF-Ti. 

 

 
Figura 5.7 – Simulação computacional das transformações de fases no equilíbrio para o aço IF-Nb. 
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Figura 5.8 – Simulação computacional das transformações de fases no equilíbrio para o aço IF-TiNb. 

 

5.3 Ensaios Dilatométricos 

5.3.1 Aquecimento contínuo: temperaturas críticas 

A Figura 5.9 ilustra como foram determinadas as temperaturas críticas de austenitização dos 

aços estudados. Nesta figura, apresenta-se um exemplo das curvas dilatométricas obtidas 

durante o aquecimento de um dos CPs do aço IF-Ti a uma taxa de 5oC/s, observa-se que, 

juntamente com a curva dilatométrica, foi plotada a derivada da curva para determinação das 

temperaturas críticas aplicando-se o método das derivadas (PAWŁOWSKI, 2012; LI et al., 

2016; SHAHRIARI et al., 2017). A Figura 5.10(a) exibe uma comparação de curvas 

dilatométricas obtidas durante o aquecimento para cada um dos aços IF a uma taxa de 5oC/s. 

Nota-se que o início da contração representa o início da transformação α → γ, isto ocorre em 

decorrência do menor volume molar da austenita em comparação ao da ferrita 

(GUNABALAPANDIAN et al., 2017). Já a Figura 5.10(b) indica as temperaturas críticas de 

início (Ac1) e fim (Ac3) da transformação α → γ para os três aços IF, as quais foram 

determinadas aplicando-se o método das derivadas. Nota-se que a média das temperaturas 

críticas Ac1 para o aço IF-TiNb (888°C) é ligeiramente menor do que a do aço IF-Ti (892°C). 

Isto pode ser explicado pelo fato da nucleação da austenita a partir da ferrita ocorrer 

preferencialmente nos contornos de grãos ferríticos, dessa forma, estruturas inicialmente mais 

refinadas terão maior densidade de contornos de grãos e, consequentemente, a nucleação 
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heterogênea será favorecida, resultando em uma menor temperatura de início de transformação 

α → γ (KONG et al., 2015). Todavia, nota-se que, apesar da microestrutura do aço IF-Nb ser 

tão refinada quanto à do aço IF-TiNb, a média de sua temperatura crítica Ac1 é um pouco maior 

(899oC) em relação às dos aços IF-Ti (892°C) e IF-TiNb (888°C). Possivelmente, o Nb em 

solução sólida, proveniente da dissolução de precipitados de NbC no aço IF-Nb, contribuiu para 

o atraso da austenitização, tanto termodinamicamente, pelo fato dele ser α-gêneo, quanto 

cineticamente, por dificultar a difusão do carbono. 

 
Figura 5.9 – Curva dilatométrica obtida durante o aquecimento para um dos CPs do aço IF-Ti juntamente com 

sua derivada para determinação das temperaturas críticas aplicando-se o método das derivadas.  
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Figura 5.10 – (a) Exemplos de curvas dilatométricas de aquecimento contínuo a 5oC/s dos aços IF; (b) 

Temperaturas críticas Ac1 e Ac3 dos aços IF.  

 

Considerando que a taxa de aquecimento foi constante, além de identificar as diferenças nas 

temperaturas críticas, foi possível medir o tempo total de transformação, sendo 27,2s para o aço 

IF-Ti, 31,2s para o aço IF-Nb e 27,8s para o aço IF-TiNb. Percebe-se que o efeito do Nb em 

solução sólida nos aços IF-Nb e IF-TiNb, como descrito na literatura, parece dificultar os 

processos difusionais, retardando a etapa de crescimento da austenita, justificando assim o 
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maior tempo de austenitização (KLINKENBERG et al., 2004; DIAS et al., 2012; REICHERT 

and MILITZER, 2015; ROBINSON et al., 2016).  

5.3.2 Resfriamento contínuo: temperaturas críticas 

As Figuras 5.11(a), 5.12(a) e 5.13(a) apresentam um exemplo das curvas dilatométricas obtidas 

durante resfriamento contínuo a uma taxa de 1,0oC/s para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb, 

respectivamente. Entretanto, ressalta-se que para cada taxa de resfriamento estudada, obteve-se 

uma curva dilatométrica específica. Observa-se que o início da expansão representa o início da 

transformação γ → α, isto ocorre em decorrência do maior volume molar da ferrita em 

comparação ao da austenita (GUNABALAPANDIAN et al., 2017). Além das curvas 

dilatométricas, nota-se a presença de sua derivada, pois, de forma semelhante ao aquecimento, 

as temperaturas críticas de início e fim da transformação γ → α também foram determinadas 

aplicando-se o método das derivadas (PAWLOWSKI, 2012). As Figuras 5.11(b), 5.12(b) e 

5.13(b) apresentam as temperaturas críticas de início (Ar3) e fim (Ar1) da decomposição da 

austenita em função das diferentes taxas de resfriamento para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb, 

respectivamente. 

Após determinação das temperaturas críticas em função da taxa de resfriamento contínuo, foi 

possível propor uma relação empírica entre as temperaturas críticas (𝑇) e a taxa de resfriamento 

(𝑡𝑎𝑥𝑎) dada pela Equação 4.1. Os valores das constantes de ajuste obtidos para Ar3 e Ar1 de 

cada aço IF são apresentados na Tabela 5.2 e os ajustes podem ser visualizados nos gráficos 

das Figuras 5.11(b), 5.12(b) e 5.13(b). 

Tabela 5.2 – Equações empíricas que relacionam as temperaturas críticas com a taxa de resfriamento com os 

valores das constantes de ajuste para cada aço IF estudado neste trabalho. 

Aço Ar3 Ar1 

IF-Ti 𝐴𝑟3 =  970,7 +  35,3 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,099 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝐴𝑟1 =  783,5 +  66,8 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,033 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 

IF-Nb 𝐴𝑟3 =  857,2 +  125,9 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,019 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝐴𝑟1 =  559,0 +  274,6 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,040 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 

IF-NbTi 𝐴𝑟3 =  813,7 +  244,8 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,563 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝐴𝑟1 =  651,7 +  185,4 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,384 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 
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Figura 5.11 – (a) Curva dilatométrica do aço IF-Ti obtida durante o resfriamento contínuo a uma taxa de 1oC/s 

juntamente com sua derivada para determinação das temperaturas críticas; (b) Gráfico das temperaturas críticas 

obtidas para as condições analisadas em função da temperatura (oC) e o ajuste dado pela Equação empírica 4.1. 
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Figura 5.12 – (a) Curva dilatométrica do aço IF-Nb obtida durante o resfriamento contínuo a uma taxa de 1oC/s 
juntamente com sua derivada para determinação das temperaturas críticas; (b) Gráfico das temperaturas críticas 

obtidas para as condições analisadas em função da temperatura (oC) e o ajuste dado pela Equação empírica 4.1. 
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Figura 5.13 – (a) Curva dilatométrica do aço IF-TiNb obtida durante o resfriamento contínuo a uma taxa de 

1oC/s juntamente com sua derivada para determinação das temperaturas críticas; (b) Gráfico das temperaturas 

críticas obtidas para as condições analisadas em função da temperatura (oC) e o ajuste dado pela Equação 

empírica 4.1. 

 

Durante o resfriamento, grãos de ferrita nucleiam-se preferencialmente nos contornos de grãos 

da austenita na temperatura Ar3 e então crescem continuamente, consumindo toda a austenita 

(GHOSH et al., 2016). Observa-se que com o aumento da taxa de resfriamento, as 

transformações vão começar e terminar em temperaturas mais baixas, resultando, o que era de 

se esperar, em um maior grau de super-resfriamento. Entretanto, constata-se que as 
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temperaturas Ar3 determinadas experimentalmente foram maiores do que as temperaturas Ae3 

encontradas nas simulações no MatCalc, exceto aquelas obtidas para o aço IF-TiNb para 

maiores taxas de resfriamento. O método das derivadas é muito utilizado e consolidado para 

determinação das temperaturas críticas, todavia, é um método um pouco conservador em 

relação ao início da transformação de fase γ → α e isto certamente contribuiu para o aumento 

de Ar3. Em alguns trabalhos, como no de GHOSH et al. (2018), é possível perceber que o início 

da expansão durante o resfriamento, que por sua vez indica o início da transformação de fase γ 

→ α, ocorre em temperaturas mais elevadas, no entanto, os autores fazem uso de um método 

que considera Ar3 em temperaturas mais baixas, onde observa-se a maior inflexão da curva. 

Assim, as temperaturas críticas, principalmente Ar3, serão influenciadas conforme o método 

escolhido. Apesar disso, observa-se que as temperaturas de início de decomposição austenítica, 

principalmente para velocidades mais altas de resfriamento, onde o Nb permanece em solução 

sólida, são mais altas para o aço IF-Ti, intermediárias para o aço IF-Nb e mais baixas para o 

aço IF-TiNb, mesma tendência observada pela simulação no MatCalc para transformações em 

condições de equilíbrio. 

Além disso, nota-se que as temperaturas críticas dos aços IF-Nb e IF-TiNb são mais sensíveis 

ao efeito da taxa de resfriamento, visto que suas temperaturas críticas, Ar3 e Ar1, são menores 

do que as temperaturas críticas obtidas para o aço IF estabilizado somente com Ti (IF-Ti). 

Nota-se, também, que as temperaturas críticas obtidas para o aço IF-Ti diminuem mais 

significativamente para taxas superiores a 10oC/s. Para o aço IF-Nb observa-se uma tendência 

semelhante ao que ocorre com o IF-Ti, enquanto que para o aço IF-TiNb verifica-se uma maior 

sensibilidade em relação ao abaixamento das temperaturas críticas a partir de taxas mais lentas. 

Isto porque com o aumento da velocidade de resfriamento há um retardo na precipitação de 

NbC, logo o Nb permanece em solução sólida, contribuindo ainda mais para o abaixamento das 

temperaturas críticas (KLINKENBERG et al., 2004; ROBINSON et al., 2016).  

O aço IF-Ti, em função da baixa concentração de Nb, deve ter pouco desse elemento em solução 

sólida. Como a quantidade de Mn para esse aço é mais baixa, infere-se que a sua concentração 

em solução sólida também será pequena. Além disso, foi possível confirmar com a simulação 

no MatCalc, que o Ti, na temperatura de austenitização utilizada neste trabalho (1100oC), está 

majoritariamente na forma de nitretos, contribuindo pouco para sua presença em solução sólida. 

Assim, como há pouco Nb e Mn em solução sólida, mesmo para taxas de resfriamento mais 
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elevadas, a cinética de decomposição da austenita não é fortemente afetada, justificando o 

comportamento do gráfico de temperaturas críticas versus taxa de resfriamento do aço IF-Ti. 

O aço IF-Nb possui maior quantidade de Nb e Mn, logo esses elementos em solução sólida 

dificultariam mais a decomposição da austenita e isto justificaria a queda das temperaturas 

críticas em relação ao aço estabilizado apenas ao Ti (IF-Ti). Ademais, o maior teor de Mn nestes 

aços IF também é uma importante contribuição para esse abaixamento das temperaturas críticas 

no resfriamento contínuo, pois além da sua possível presença em solução sólida, o Mn é um 

elemento γ-gêneo e, portanto, auxilia no atraso da decomposição austenítica (GRAJCAR et al., 

2016). 

Por fim, o aço IF-TiNb possui Mn próximo do IF-Nb, mas tem uma ordem de grandeza a mais 

de Nb. A literatura e a simulação no MatCalc, embora esta considere transformações em 

condições de equilíbrio, mostram que, para a concentração de Nb presente nos aços IF-Nb e IF-

TiNb na temperatura de austenitização avaliada neste trabalho, haverá dissolução de NbC na 

austenita e o Nb em solução sólida, apesar de ser α-gêneo, dificulta o processo difusional dos 

átomos de C, retardando a decomposição da austenita, sendo esse efeito mais intenso no aço 

IF-TiNb, justamente por ele apresentar uma maior quantidade de Nb (LIPS et al., 1996; 

KLINKENBERG et al., 2004; MOHRBACHER, 2010; KIM et al., 2013; LINO et al., 2018).  

Com a diminuição da temperatura de início de transformação, espera-se que o raio crítico de 

nucleação de ferrita diminua, promovendo assim um maior número de núcleos da nova fase 

aptos ao crescimento. Neste contexto, espera-se que os grãos ferríticos dos aços IF-Nb e IF-

TiNb sejam menores quando comparados com o aço IF-Ti para as diferentes taxas de 

resfriamento estudadas (MOHRBACHER, 2010). Além disso, o Nb em solução sólida dificulta 

a formação de ferrita poligonal em aços microligados, favorecendo a formação de 

microestruturas ferríticas irregulares e transformações bainíticas (THOMAS and MICHAL, 

1981; FOSSAERT et al., 1995; REES et al., 1995; FOSSAERT et al., 1995; TANG and 

STUMPF, 2008; REICHERT and MILITZER, 2015). 

5.3.3 Temperatura de Curie 

Durante a análise para determinação das temperaturas críticas, observou-se a presença de uma 

pequena perturbação nas curvas dilatométricas para todos os aços IF estudados. Após análise 

da faixa de temperatura na qual esse fenômeno estava evidente (próximo de 760oC), notou-se 

que o pequeno sinal poderia estar relacionado à transição magnética do material. Nos aços com 
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teor de carbono ultra baixo como os aços IF, essa transição acontece a uma temperatura de 

aproximadamente 760oC e é denominada temperatura de Curie (TC) (WU et al., 2007; 

KARGUL et al., 2017). 

Em temperaturas abaixo do ponto de Curie, os momentos magnéticos são completamente 

alinhados dentro dos domínios magnéticos em materiais ferromagnéticos. À medida que a 

temperatura aumenta, as flutuações térmicas desordenam abruptamente esse alinhamento até 

que a magnetização da rede se torne zero a partir do ponto de Curie. Assim, em temperaturas 

maiores do que a temperatura de Curie, o material é puramente paramagnético (LAU, 2002; 

LEI, 2005). 

Verma et al. (2010) avaliou diferentes métodos de identificação desse fenômeno propostos pela 

literatura e descreveu novos métodos para medir a temperatura de Curie em materiais metálicos 

ferromagnéticos usando a técnica de dilatometria (VERMA et al., 2010).  

Durante o aquecimento, quando a amostra está no estado ferromagnético, o aquecimento ocorre 

devido ao efeito combinado do aquecimento por efeito Joule e o aquecimento por histerese. 

Quando a amostra, passa para o estado paramagnético, apenas o efeito Joule contribui para o 

aquecimento, assim, a fim de manter a taxa de aquecimento imposta, o sistema fornece uma 

energia adicional equivalente à perda por histerese que ocorreria se o material estivesse no 

estado ferromagnético, resultando assim no salto repentino da potência do dilatômetro. 

Sabendo-se que a transição magnética é uma transformação reversível, durante o resfriamento 

o processo é inverso, a transição magnética ocorre do estado paramagnético para o 

ferromagnético, logo a energia que estava sendo compensada no estado paramagnético não será 

necessária no estado ferromagnético, resultando na queda de potência fornecida pelo 

dilatômetro (VERMA et al., 2010). 

Os gráficos (a), (b) e (c) apresentados pela Figura 5.14 mostram, respectivamente, exemplos de 

curvas dilatométricas obtidas para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb durante a austenitização a 

uma taxa de 5oC/s, onde é possível perceber o fenômeno descrito nos parágrafos anteriores na 

mesma faixa de temperatura com aumento da potência do forno.  

Já as Figuras 5.15 a 5.17 mostram a TC evidenciada nas curvas dilatométricas obtidas durante 

o resfriamento a partir de taxas distintas para os aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb, respectivamente. 

Observa-se a queda da potência do forno que ocorre justamente devido à transição magnética 

do estado paramagnético para o ferromagnético. Ademais, verifica-se que nos aços IF-Nb e IF-
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TiNb, para algumas taxas de resfriamento, a transição magnética acontece coincidentemente 

durante a transformação de fase γ → α, pelo fato da transformação de fase estar acontecendo 

justamente numa faixa de temperatura na qual está contida a TC. 

A transformação magnética é bem menos susceptível à taxa de resfriamento, pois não envolve 

difusão (LIU et al., 2004; VERMA et al., 2010; KARGUL et al., 2017), assim, TC seria, a 

priori, independente da taxa. Para a taxa de resfriamento de 100oC/s, a partir da análise da 

potência não é possível determinar TC com precisão.  

 

  

 
Figura 5.14 – Gráfico de variação do comprimento relativo e da potência do dilatômetro em função da 

temperatura para determinação da TC durante a austenitização a uma taxa de 5oC/s: (a) IF-Ti; (b) IF-Nb e (c) IF-

TiNb. 
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Figura 5.15 – Gráficos da variação do comprimento relativo e da potência do dilatômetro em função da 

temperatura para determinação da TC para o aço IF-Ti nas diferentes taxas de resfriamento contínuo: (a) 0,5oC/s; 

(b) 1oC/s; (c) 3oC/s; (d) 5oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s e (g) 100oC/s. 
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Figura 5.16 – Gráficos da variação do comprimento relativo e da potência do dilatômetro em função da 

temperatura para determinação da TC para o aço IF-Nb nas diferentes taxas de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1oC/s; (c) 3oC/s; (d) 5oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s e (g) 100oC/s. 
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Figura 5.17 – Gráficos da variação do comprimento relativo e da potência do dilatômetro em função da 

temperatura para determinação da TC para o aço IF-TiNb nas diferentes taxas de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1oC/s; (c) 3oC/s; (d) 5oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s e (g) 100oC/s. 
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5.3.4 Caracterização microestrutural e microdureza dos corpos de provas 

dilatométricos 

As Figuras 5.18, 5.19 e 5.20 apresentam, respectivamente, as micrografias dos CPs submetidos 

aos ensaios dilatométricos dos aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb. A Tabela 5.3 apresenta o valor 

médio dos tamanhos de grãos ferríticos das micrografias dos aços estudados. Em relação às 

condições de 10oC/s, 20oC/s e 100oC/s para o aço IF-Nb e de 3oC/s, 5oC/s, 10oC/s, 20oC/s e 

100oC/s para o aço IF-TiNb, observou-se uma mudança de morfologia dos grãos ferríticos, o 

que impossibilitou a medição do seu tamanho de grão médio pelo método adotado neste estudo. 

Para a mesma condição de resfriamento, nota-se, para o aço IF-Ti, a obtenção de uma estrutura 

ferrítica mais grosseira com grãos bem definidos, enquanto que as microestruturas dos aços IF-

Nb e IF-TiNb, também compostas de ferrita, se apresentam mais refinadas. 

Constata-se que à medida que a taxa de resfriamento aumenta, o tamanho médio dos grãos 

ferríticos diminui, isto porque para transformações que ocorrem em temperaturas próximas à 

temperatura crítica no equilíbrio, que correspondem a baixas taxas de nucleação e altas taxas 

de crescimento, haverá formação de poucos núcleos que crescem rapidamente, resultando em 

uma microestrutura composta de grãos mais grosseiros. Em contrapartida, com a diminuição da 

temperatura de início de transformação para taxas de resfriamento mais elevadas, espera-se que 

o raio crítico de nucleação da ferrita diminua, promovendo assim um maior número de núcleos 

da nova fase aptos ao crescimento. Neste contexto, era de se esperar que os grãos ferríticos das 

amostras submetidas a taxas de resfriamento mais altas fossem menores quando comparados 

com os grãos ferríticos obtidos a partir de taxas mais baixas, conforme comprovado pelas 

micrografias obtidas (CALLISTER, 2007; MOHRBACHER, 2010). 

Como as temperaturas críticas do aço IF-Ti são pouco sensíveis ao efeito da taxa de 

resfriamento, a mudança na morfologia da ferrita é muito pequena com o aumento da taxa. Já 

para o aço IF-Nb a partir da taxa de resfriamento de 10oC/s a morfologia da ferrita começa a 

mudar, como se pode verificar na Figura 5.19, e é justamente a partir dessa taxa que ocorre um 

abaixamento mais significativo das temperaturas críticas. Em relação às microestruturas do aço 

IF-TiNb, apresentadas na Figura 5.20, é possível identificar uma mudança na morfologia da 

ferrita a partir da taxa de 3oC/s, exatamente a partir da mesma taxa onde as temperaturas de 

início e fim de transformação de fase começaram a cair.  A mudança de morfologia nos aços 

IF-Nb e IF-TiNb pode estar associada com a presença de Nb em solução sólida, dificultando a 

formação de ferrita poligonal em aços microligados e favorecendo a formação de estruturas 
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ferríticas quase poligonal (massiva) (THOMAS and MICHAL, 1981; FOSSAERT et al., 1995; 

REES et al., 1995; FOSSAERT et al., 1995; TANG and STUMPF, 2008; REICHERT and 

MILITZER, 2015). 

Segundo a literatura, acompanhando essa mudança de morfologia para maior velocidade de 

resfriamento, alguns elementos teriam menos tempo para difusão e formação de compostos 

intergranulares e poderia haver a formação de carbonetos intragranulares na ferrita, o que seria 

descrito por alguns autores como sendo uma espécie de transformação bainítica. Deve-se 

destacar que os precipitados não são visíveis por meio do emprego da técnica de microscopia 

óptica, mas o efeito termodinâmico de sua formação na estrutura induziria a formação de 

regiões com maior susceptibilidade ao ataque químico, gerando como contraste, regiões que se 

caracterizam por pontos escuros que seriam pites de corrosão concentrados (TITHER et al., 

1994; LIPS et al., 1996; MOHRBACHER, 2010). 
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Figura 5.18 – Micrografias ópticas do aço IF-Ti – MO – Nital 2% – 50x – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s.
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Figura 5.19 – Micrografias ópticas do aço IF-Nb – MO – Nital 2% – 50x – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s.
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Figura 5.20 – Micrografias ópticas do aço IF-TiNb – MO – Nital 2% – 50x – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s. 
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Tabela 5.3 – Tamanho médio dos grãos ferríticos dos CPs dos três tipos de aços IF submetidos aos ensaios 

dilatométicos.  

Taxa de Resfriamento (oC/s) 
Tamanho médio dos grãos ferríticos (µm) 

IF-Ti IF-Nb IF-TiNb 

0,5 252 ± 27 84 ± 5 78 ± 8 

1,0 183 ± 3 84 ± 5 64 ± 5 

3,0 140 ± 7 81 ± 2 - 

5,0 127 ± 12 72 ± 5 - 

10 122 ± 11 - - 

20 115 ± 12 - - 

100 83 ± 6 - - 

 

A Figura 5.21 apresenta a média dos valores de microdureza Vickers obtidos para os CPs 

provenientes dos ensaios dilatométricos. Observa-se que a microdureza aumenta à medida que 

a taxa de resfriamento aumenta. Além disso, verifica-se que os valores de microdureza para os 

aços IF-Nb e IF-TiNb, em todas as condições de resfriamento, são maiores em comparação com 

os do aço IF-Ti, isto porque a maior densidade de contornos de grãos nas microestruturas dos 

aços IF-Nb e IF-TiNb e o efeito de endurecimento por solução sólida do Mn, fazem com que 

suas resistências mecânicas sejam maiores. Além disso, o endurecimento por precipitação das 

finas partículas de NbC formadas nos aços IF-Nb e IF-TiNb também contribui para o aumento 

da resistência mecânica desses aços. 

 
Figura 5.21 – Microdureza Vickers (HV) dos CPs dos aços IF submetidos aos ensaios dilatométricos em 

diferentes condições de resfriamento contínuo.  
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5.4 Cinética de Transformação de Fases 

Para cada uma das curvas dilatométricas obtidas no resfriamento contínuo dos aços IF 

analisados em diferentes taxas, foi possível calcular a fração de austenita decomposta conforme 

metodologia descrita no subcapítulo 4.2.6. 

Com obtenção da fração de austenita decomposta para cada taxa analisada, foi construído o 

gráfico fração de austenita em função da temperatura, conforme exemplificado nos gráficos (a), 

(b) e (c) da Figura 5.22 que representam, respectivamente, o gráfico fração de austenita em 

função da temperatura durante resfriamento contínuo a uma taxa de 0,5oC/s para os aços IF-Ti, 

IF-Nb e IF-TiNb.  

 

 
Figura 5.22 – Gráficos fração de austenita em função da temperatura (oC) para o resfriamento contínuo a uma 

taxa de 0,5oC/s para os aços (a) IF-Ti, (b) IF-Nb e (c) IF-TiNb. 

  

A cinética de decomposição da austenita ou formação da ferrita durante o resfriamento contínuo 

ainda é um grande desafio no que diz respeito a modelamento físico, ou matemático para 

previsibilidade do efeito de tratamentos térmicos. Diante disso, e a fim de propor uma equação 

funcional para estudo da decomposição austenítica a partir de resfriamentos contínuos com 

transformação difusional, uma adaptação da equação de Koistinen e Marburger é proposta neste 
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trabalho com o objetivo de descrever empiricamente uma transformação difusional. A literatura 

mostra que a curva descrita pela equação do tipo JMAK tem forma sigmoidal. Entretanto, 

alguns trabalhos mostram que para o resfriamento contínuo de alguns sistemas, a curva de 

fração de fases em função da temperatura, ou do tempo, possui forma em “C”. Nestes casos a 

adaptação do modelo JMAK para resfriamentos contínuos não alcança bons ajustes e a 

defasagem temporal da previsibilidade da evolução da transformação é relativamente grande. 

O modelo fisicamente proposto por Koistinen e Marburger para transformações adifusionais 

tem aspecto parabólico. Assim sendo, da mesma forma que muitos autores propuseram e 

utilizam até hoje a adapatação matemática de JMAK para descrever resfriamentos contínuos, 

este trabalho se propôs a avaliar uma adaptação matemática do modelo de Koistinen e 

Marburger, dada pela Equação 4.2, para descrever a evolução de transformações difusionais 

com resfriamento contínuo dos aços IF estudados, como também feito por Wilson e Medina 

(2000) para um aço de alta resistência e baixa liga.   

Como já mencionado na metodologia, as taxas de resfriamento contínuo são constantes, assim 

a temperatura instantânea do sistema (𝑇) pode ser expressa pela Equação 4.3 e com isso foi 

possível calcular o tempo por meio da Equação 4.4. Nos gráficos fração das fases em função 

do tempo ajustou-se a Equação 4.6, identificada como Ferrita-Tempo, aos dados de fração de 

ferrita em função do tempo. Em seguida, ajustou-se a Equação 3.9 referente ao modelo clássico 

JMAK para posterior comparação entre os modelos. Ambos os ajustes podem ser visualizados 

nos gráficos apresentados pelas Figuras 5.23 a 5.25.  

As Tabelas 5.4 a 5.6 apresentam os valores dos parâmetros obtidos referentes ao ajuste 

considerando a Equação 4.6 (Ferrita-Tempo), enquanto que as Tabelas 5.7 a 5.9 apresentam os 

valores dos parâmetros obtidos referentes ao ajuste considerando a Equação 3.9 (JMAK). Para 

os três aços IF estudados, observa-se, a partir dos gráficos das Figuras 5.23 a 5.25 e dos valores 

dos parâmetros apresentados pelas Tabelas, que o ajuste proposto pelo modelo identificado 

como Ferrita-Tempo se ajustou melhor aos dados experimentais do que o ajuste proposto pela 

adaptação do modelo clássico JMAK para resfriamento contínuo. Verifica-se, também, que os 

valores de 𝑅2 obtidos pelo modelo Ferrita-Tempo estão mais próximos de 1 em comparação 

com os valores obtidos pelo modelo JMAK.  
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Figura 5.23 – Gráfico Fração em função do Tempo para o aço IF-Ti – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s. 
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Figura 5.24 – Gráfico Fração em função do Tempo para o aço IF-Nb – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s. 
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Figura 5.25 – Gráfico Fração em função do Tempo para o aço IF-TiNb – Taxa de resfriamento contínuo: (a) 

0,5oC/s; (b) 1,0oC/s; (c) 3,0oC/s; (d) 5,0oC/s; (e) 10oC/s; (f) 20oC/s; (g) 100oC/s. 
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Tabela 5.4 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 4.6 (Ferrita-Tempo) para o aço IF-Ti.  

IF-Ti: Modelo Ferrita-Tempo 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑇𝑓 𝑛 𝑅2 

0,5 1,1x10-2 854 1,16 0,99915 

1 6x10-3 841 1,26 0,99851 

3 1,2x10-2 847 1,2 0,99546 

5 3x10-3 846 1,4 0,99887 

10 1x10-3 835 1,6 0,99822 

20 2x10-3 814 1,5 0,99881 

100 3x10-4 790 1,8 0,99883 

 

Tabela 5.5 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 4.6 (Ferrita-Tempo) para o aço IF-Nb.  

IF-Nb: Modelo Ferrita-Tempo 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑇𝑓 𝑛 𝑅2 

0,5 1x10-3 824 1,6 0,99783 

1 1x10-3 820 1,6 0,99734 

3 1x10-5 786 2,4 0,99547 

5 1x10-5 756 2,5 0,9943 

10 5x10-6 719 2,5 0,97298 

20 1x10-5 682 2,4 0,98778 

100 4x10-6 538 2,4 0,98445 

 

Tabela 5.6 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 4.6 (Ferrita-Tempo) para o aço IF-TiNb. 

IF-TiNb: Modelo Ferrita-Tempo 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑇𝑓 𝑛 𝑅2 

0,5 1x10-3 809 1,6 0,99724 

1 1x10-4 779 1,9 0,99877 

3 5x10-5 671 2,2 0,99086 

5 5x10-5 676 2,3 0,99733 

10 7x10-5 662 2,2 0,99934 

20 2x10-4 657 2,0 0,99236 

100 7x10-3 632 1,2 0,99847 
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Tabela 5.7 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 3.9 (JMAK) para o aço IF-Ti.  

IF-Ti: Modelo JMAK 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑛 𝑅2 

0,5 1x10-11 4 0,88124 

1 2x10-11 5 0,92828 

3 6x10-12 6 0,89795 

5 3x10-10 5,8 0,98814 

10 3x10-8 5,7 0,99600 

20 2x10-8 7,1 0,99416 

100 1x10-2 5,2 0,99681 

 

Tabela 5.8 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 3.9 (JMAK) para o aço IF-Nb.  

IF-Nb: Modelo JMAK 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑛 𝑅2 

0,5 9x10-12 4,1 0,93429 

1 5x10-11 4,3 0,95623 

3 4x10-12 5,9 0,98706 

5 3x10-11 6,1 0,9932 

10 8x10-9 5,6 0,97569 

20 2x10-6 4,8 0,99098 

100 3x10-4 5,7 0,9868 

 

Tabela 5.9 – Parâmetros obtidos a partir do ajuste da Equação 3.9 (JMAK) para o aço IF-TiNb.  

IF-TiNb: Modelo JMAK 

Taxa de Resfriamento (oC/s) 𝑘 𝑛 𝑅2 

0,5 1x10-10 3,7 0,93776 

1 2x10-10 4,1 0,98565 

3 3x10-11 5,0 0,79664 

5 3x10-11 5,6 0,73732 

10 2x10-11 6,7 0,84391 

20 4x10-11 8,0 0,93403 

100 6x10-7 9,9 0,98799 
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5.4.1 Simulação da cinética 

A partir dos parâmetros obtidos para cada taxa de resfriamento estudada, foi possível realizar 

duas simulações da cinética de formação da ferrita dos aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb: a primeira 

considerando o modelo proposto identificado como Ferrita-Tempo dado pela Equação 4.6 e a 

segunda considerando a adaptação do modelo clássico JMAK dado pela Equação 3.9. Para a 

simulação da cinética dos aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb considerando o modelo proposto 

identificado como Ferrita-Tempo foram utilizados os parâmetros apresentados nas Tabelas 5.4, 

5.5 e 5.6, respectivamente. Enquanto que para a simulação da cinética considerando a adaptação 

do modelo clássico JMAK, foram utilizados os parâmetros apresentados nas Tabelas 5.7, 5.8 e 

5.9 que se referem, respectivamente, aos aços IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb. 

As Figuras 5.26 a 5.28 apresentam os gráficos com as curvas simuladas e os pontos 

experimentais obtidos para ambos os modelos, sendo o gráfico (a) referente a simulação 

considerando o modelo Ferrita-Tempo e o gráfico (b) referente ao modelo JMAK. Percebe-se 

que a simulação da cinética de formação da ferrita a partir dos modelos analisados foram 

satisfatórias para os três tipos de aços IF estudados e que, devido à limitação do domínio da 

Equação 4.6, não foi possível atingir um patamar semelhante ao obtido pela Equação 3.9 para 

tempos maiores de 100% de transformação. Todavia, isso não dificultou ou impediu a 

previsibilidade da transformação. 
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Figura 5.26 – Simulação da cinética de formação da ferrita para o aço IF-Ti considerando (a) Modelo Ferrita 

Tempo e (b) Modelo JMAK. 
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Figura 5.27 – Simulação da cinética de formação da ferrita para o aço IF-Nb considerando (a) Modelo Ferrita 

Tempo e (b) Modelo JMAK. 
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Figura 5.28 – Simulação da cinética de formação da ferrita para o aço IF-TiNb considerando (a) Modelo Ferrita 

Tempo e (b) Modelo JMAK. 
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5.4.2 Diagrama TRC 

Experimentalmente determinou-se as temperaturas críticas para algumas taxas de resfriamento 

específicas. Para obtenção das temperaturas críticas segundo o modelo Ferrita-Tempo (Eq. 4.6), 

tomou-se a simulação da cinética, apresentada pelo gráfico (a) das Figuras 5.26 a 5.28, e 

considerou-se o tempo de início de transformação como sendo o tempo referente a 1% de fração 

de ferrita e o tempo final de transformação como sendo o tempo referente a 90% de fração de 

ferrita. O mesmo foi realizado para obtenção das temperaturas críticas considerando o modelo 

JMAK (Eq. 3.9), porém, neste caso, tomou-se a simulação da cinética apresentada pelo gráfico 

(b) das Figuras 5.26 a 5.28. Em seguida, através da relação entre tempo e temperatura 

estabelecida pela Equação 4.3, determinou-se as temperaturas críticas, obtendo-se por 

conseguinte, as temperaturas de início e fim de formação da ferrita a partir do modelo Ferrita-

Tempo e JMAK para as taxas analisadas para os três aços IF estudados.  

Entretanto um modelo empírico eficiente, conforme apresentado pelas Figuras 5.11 a 5.13 

(subcapítulo 5.3.2 Resfriamento contínuo: temperaturas críticas), permitiria prever estas 

temperaturas para uma taxa qualquer no intervalo de dados estudados. Com isso, buscou-se, 

utilizando a Equação 4.1, obter um diagrama TRC calculado para taxas entre 0,5oC/s a 100oC/s.  

A Tabela 5.10 apresenta as equações com os valores das constantes obtidas para as temperaturas 

Ar3 e Ar1 de cada aço IF analisado, assim foi possível obter as temperaturas críticas para 

qualquer taxa dentro do intervalo de 0,5oC/s a 100oC/s. De posse das temperaturas críticas, 

obteve-se o tempo relacionado a cada uma delas a partir da utilização da Equação 4.4.  

As Figuras 5.29 a 5.31 apresentam, respectivamente, os diagramas TRC calculados para os aços 

IF-Ti, IF-Nb e IF-TiNb. Observa-se que as temperaturas de início de transformação γ → α (Ar3) 

para os aços IF-Nb e IF-TiNb tiveram maior variação conforme o método utilizado 

(experimentalmente, simulação Ferrita-Tempo e simulação JMAK). Nota-se, também, que 

tanto as temperaturas críticas determinadas experimentalmente como as temperaturas críticas 

determinadas pela simulação Ferrita-Tempo estão próximas e que o modelo descreveu de forma 

satisfatória a cinética de formação da ferrita durante resfriamento contínuo para os aços IF 

estudados. 

Além disso, verifica-se que tanto as temperaturas críticas determinadas experimentalmente 

como a simulação para obtenção do TRC calculado considerando o modelo empírico dado pela 

Equação 4.1 estão bem ajustadas umas com as outras e que apesar dos ensaios terem sido 

realizados apenas para sete taxas específicas, é possível obter uma previsibilidade da cinética 
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dos aços IF para uma taxa qualquer dentro do intervalo de 0,5oC/s a 100oC/s considerando o 

diagrama calculado pelo modelo empírico. Em relação às temperaturas críticas obtidas 

considerando o modelo JMAK, constata-se uma boa aproximação com as temperaturas críticas 

obtidas experimentalmente e considerando o modelo Ferrita-Tempo, exceto para o aço IF-TiNb, 

na qual percebe-se que as temperaturas obtidas considerando o modelo JMAK estão mais 

distantes das temperaturas críticas obtidas experimentalmente e daquelas determinadas 

considerando o modelo Ferrita-Tempo. 

Tabela 5.10 – Equações empíricas que relacionam as temperaturas críticas com a taxa de resfriamento com os 

valores das constantes de ajuste para cada aço IF estudado neste trabalho. 

Aço Ar3 Ar1 

IF-Ti 𝑇 =  970,7 +  35,3 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,099 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝑇 =  783,5 +  66,8 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,033 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 

IF-Nb 𝑇 =  857,2 +  125,9 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,019 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝑇 =  559,0 +  274,6 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,040 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 

IF-NbTi 𝑇 =  813,7 +  244,8 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,563 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 𝑇 =  651,7 +  185,4 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−0,384 ∗ 𝑡𝑎𝑥𝑎) 

 
Figura 5.29 – TRC do aço IF-Ti com as temperaturas críticas obtidas experimentalmente, determinadas 

considerando a simulação Ferrita Tempo e a simulação JMAK e o ajuste da simulação final considerando o 

modelo empírico dado pela Equação 4.1. 
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Figura 5.30 – TRC do aço IF-Nb com as temperaturas críticas obtidas experimentalmente, determinadas 

considerando a simulação Ferrita Tempo e a simulação JMAK e o ajuste da simulação final considerando o 

modelo empírico dado pela Equação 4.1. 

 
Figura 5.31 – TRC do aço IF-TiNb com as temperaturas críticas obtidas experimentalmente, determinadas 

considerando a simulação Ferrita Tempo e a simulação JMAK e o ajuste da simulação final considerando o 

modelo empírico dado pela Equação 4.1. 
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6. CONCLUSÕES 

Diante do exposto, concluiu-se que os três tipos de aços IF estudados neste trabalho são 

constituídos por uma matriz ferrítica, sendo que o aço IF-Ti apresentou uma microestrutura 

mais grosseira, enquanto que os aços IF-Nb e IF-TiNb apresentaram uma microestrutura mais 

refinada. Além disso, foi possível confirmar a presença de precipitados de TiN no aço IF-Ti e 

inclusões de MnS nos aços IF-Nb e IF-TiNb.  

Em relação à cinética de austenitização, pôde-se concluir que a média das temperaturas críticas 

Ac1 para o aço IF-TiNb é ligeiramente menor do que a do aço IF-Ti em virtude do 

favorecimento da nucleação heterogênea e que, apesar da microestrutura do aço IF-Nb ser tão 

refinada quanto à do aço IF-TiNb, a média de sua temperatura crítica Ac1 é um pouco maior 

em relação às dos outros dois aços, devido à presença do Nb em solução sólida. Ademais, 

constatou-se que o efeito do Nb em solução sólida nos aços IF-Nb e IF-TiNb, possivelmente, 

dificultou os processos difusionais, retardando a etapa de crescimento da austenita, justificando 

assim o maior tempo de austenitização. 

Quanto à cinética de transformação de fase γ → α com diferentes taxas de resfriamento 

contínuo, notou-se que os aços IF-Nb e IF-TiNb foram mais sensíveis ao efeito da taxa de 

resfriamento e que a presença do Nb em solução sólida e o maior teor de Mn nesses aços foram 

fatores relevantes para o atraso da decomposição da austenita. Para os três aços IF estudados, 

encontrou-se uma mesma relação funcional empírica entre as temperaturas críticas e a taxa de 

resfriamento contínuo. 

Constatou-se, também, a presença de uma pequena perturbação nas curvas dilatométricas para 

todos os aços IF estudados, sendo essa perturbação atribuída à transição magnética do material 

na qual acontece a temperatura de aproximadamente 760oC e é denominada temperatura de 

Curie (TC).  

A partir da caracterização microestrutural dos CPs dilatométricos foi possível perceber que o 

aumento na taxa de resfriamento promoveu uma estrutura com grãos ferríticos menores. Para o 

aço IF-Nb e IF-TiNb, constatou-se que para taxas mais elevadas houve uma mudança na 

morfologia da microestrutura. Ademais, confirmou-se que a microdureza aumentou com a 

aumento da taxa de resfriamento e que os valores de microdureza para os aços IF-Nb e IF-TiNb, 

em todas as condições de resfriamento, foram maiores em comparação com os do aço IF-Ti 
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devido a três fatores: maior densidade de contornos de grãos, efeito de endurecimento por 

solução sólida do Mn e presença de finos precipitados de NbC.  

No que se refere à caracterização da cinética de transformação de fase para os três aços IF, 

observou-se que o modelo proposto, identificado como Ferrita-Tempo, se ajustou melhor aos 

dados experimentais do que o ajuste proposto pelo modelo clássico JMAK e que a simulação 

da cinética de formação da ferrita a partir dos modelos analisados foi satisfatória.  

Nos diagramas TRCs dos aços IF, percebeu-se que as temperaturas críticas experimentais e as 

temperaturas críticas determinadas pela simulação Ferrita-Tempo ficaram próximas. 

Constatou-se que o modelo clássico JMAK, apesar de ser até os dias atuais muito utilizado para 

previsão da cinética de transformação de fases mesmo em processos não isotérmicos, não previu 

de maneira satisfatória a cinética do aço IF-TiNb. E, por fim, verificou-se que as temperaturas 

críticas experimentais e a simulação para obtenção do TRC calculado se ajustaram muito bem 

e que apesar dos ensaios terem sido realizados apenas para sete taxas específicas, é possível 

obter uma previsibilidade da cinética dos aços IF para uma taxa qualquer dentro do intervalo 

de 0,5oC/s a 100oC/s considerando o diagrama calculado pelo modelo empírico. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTURO 

 Estudo, via TEM, dos precipitados formados nos aços IF durante resfriamento contínuo; 

 Verificação da eficiência do modelo proposto neste trabalho identificado como Ferrita-

Tempo para a caracterização da cinética de transformação de fases austenita/ferrita em 

outros tipos de aços;  

 Determinação das temperaturas críticas durante resfriamento contínuo de outros tipos 

de aços e verificar a eficiência do ajuste com o modelo empírico proposto neste trabalho 

que relaciona as temperaturas críticas (oC) e a taxa de resfriamento (oC/s); 

 Utilização dos dados quantitativos gerados neste trabalho para simular física e 

computacionalmente o efeito de procedimentos de soldagem sobre a microestrutura e 

propriedades mecânicas de juntas soldadas de aços IF. 
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