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Resumo 

 

Com a evolução dos processos de fabricação de aços microligados e dos projetos das ligas, 

surgiram novos microconstituíntes, capazes de melhorar as propriedades mecânicas desses 

aços. Traçar uma relação entre propriedades mecânicas, microestruturas e parâmetros de 

processamento requer uma análise quantitativa da microestrutura, uma vez que, tipo, fração e 

distribuição dos microconstituíntes afetam as propriedades dos aços. Neste trabalho, um aço 

microligado high temperature processing (HTP), foi submetido a diferentes condições de 

deformação e resfriamento contínuo. Corpos de prova com 50 e 75% de deformação abaixo 

da temperatura de não recristalização (Tnr) e resfriados à 20°C/s, ensaiados através do ensaio 

de torção a quente foram utilizadas para identificar e quantificar os microconstituíntes. Para 

caracterizar as microestruturas após as deformações e os resfriamentos contínuos, foram 

utilizadas as técnicas de microscopia óptica, com e sem ataque colorante, microscopia de 

força atômica e microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras foram quantificadas 

utilizando a técnica baseada nas características dos grãos (desorientação interna dos grãos e 

fator de forma), utilizando o EBSD. Para avaliar o erro do método utilizando o EBSD, as 

amostras não deformadas resfriadas à 10 e 20°C/s na condição sem deformação e a amostra 

com 50% de deformação abaixo de Tnr foram quantificadas pelo método dos pontos. A regra 

das misturas foi utilizada como outro método para validar a quantificação de fases 

empregando o EBSD. A validação foi realizada por meio das propriedades mecânicas, 

utilizando as amostras resfriadas à 10 e 20°C/s na condição sem deformação. Os resultados 

mostraram que a técnica de quantificação baseada nas características dos grãos permitiu 

identificar e quantificar os microconstituíntes presentes no aço, em diferentes condições de 

deformação e resfriamento contínuo utilizando o EBSD, com baixo erro, quando comparada à 

técnica de quantificação pelo método por pontos.  

Palavras Chave: Ferrita Acicular; Difração de Elétrons Retro-espalhados; Microconstituíntes. 
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Abstract 

 

Due to the evolution of processing route of microalloyed steels and alloy design, new 

microconstituents appeared, increasing mechanical properties of these steels. Relationship 

between mechanical properties, microstructures and processing route require a quantitative 

analysis of microstructures, once distribution and proportion of microconstituents have strong 

influence in performance of steels. In this research an HTP microalloyed steel, submitted to 

different conditions of deformation and cooling, was analyzed. Samples with 50 and 75% of 

deformation below Tnr and continuously cooled at 20°C/s were used to identify and quantify 

microconstituents. Samples without deformation continuously cooled at 1, 5, 10, 20 e 50°C/s 

were used to identify and quantify the microconstituents. To characterize microstructures after 

deformation and cooling cycles, optical microscopy, with and without color attack, atomic 

force microscopy and scanning electron microscopy were used. Quantification of the 

microconstituets were performed using a method based on grain characteristics (grain internal 

misorientation and aspect ratio) using EBSD. To evaluate the error associated to EBSD 

method, count pointing quantifications were performed in samples in non-deformed 

condition, continuously cooled at 10 and 20°C/s and in sample with 50% of deformation 

below Tnr. Mixture rule was performed to validate phase quantification using EBSD. 

Furthermore, mechanical properties of the samples continuously cooled at 10 and 20°C/s in 

non-deformed condition were used to validation. Results showed that phase quantification 

methodology based on grain characteristics allowed to identify and quantify different 

microconstituents in HTP steel subjected to different schedules of deformation and cooling 

cycles using EBSD with low difference when compared to other methods. 

Key words: Acicular Ferrite; Electron Backscatter Diffraction; Microconstituents.
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1. Introdução 

 

Chapas grossas de aços microligados utilizados para a fabricação de tubulações precisam 

atingir requisitos mínimos de resistência mecânica e tenacidade. Para atender a esses 

requisitos e aumentar o desempenho é necessário conhecer as fases presentes e como essas 

fases estão distribuídas no aço. O desenvolvimento e a distribuição das microestruturas estão 

ligados a vários fatores, como, quantidade de deformação (laminação controlada), projeto da 

liga e resfriamento acelerado após a laminação. A laminação controlada permite aumentar o 

número de sítios disponíveis para nucleação de ferrita no interior dos grãos, aumentando as 

chances de formação de ferrita acicular, sendo esta a microestrutura mais desejável na 

fabricação de aços microligados utilizados na fabricação de tubos. O resfriamento acelerado, 

individualmente, favorece a nucleação nos contornos dos grãos. A combinação desses 

parâmetros potencializa a formação de ferrita acicular, por isso, esse esquema é muito 

empregado nas indústrias. Pois, na laminação controlada ocorre o aumento no número de 

sítios disponíveis para nucleação de ferrita, enquanto o resfriamento acelerado favorece o 

endurecimento, por precipitação e refino dos grãos. 

Quanto ao projeto das ligas, o nióbio (Nb) tem sido utilizado em aços microligados devido 

aos benefícios proporcionados durante o reaquecimento das placas. Antes da laminação o 

nióbio impede o crescimento dos grãos, durante a laminação ele retarda a recristalização da 

austenita, encruando-a mais, ou seja, aumentando o número de sítios disponíveis para a 

nucleação de ferrita, favorecendo o refino de grãos. Além disso, o nióbio pode precipitar na 

matriz ferrítica com a utilização do resfriamento acelerado após a laminação controlada. A 

utilização de altos teores de nióbio favorece a laminação controlada em altas temperaturas, 

sendo esse tipo de laminação, denominado HTP. 

O conceito HTP é utilizado em aços com alto teor de nióbio (aproximadamente 0,11%). A 

vantagem desse esquema de laminação é permitir que laminadores de baixa potência possam 

laminar chapas grossas com menores cargas. O nióbio tem papel fundamental no 

desenvolvimento do conceito HTP, pois, eleva a temperatura de recristalização da austenita, 

permitindo laminar em temperaturas mais elevadas quando comparadas a laminadores 

convencionais e, consequentemente com menores cargas de laminação.  

Com a otimização do projeto das ligas e dos esquemas de laminação de chapas grossas para 

aços microligados é possível atingir a microestrutura ótima para esse tipo de aço, que é a 
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ferrita acicular. A ferrita acicular proporciona melhoria nas propriedades mecânicas e na 

tenacidade devido ao arranjo caótico de suas placas, que se chocam durante ao crescimento, 

gerando um padrão aleatório das ripas, que apresentam um arranjo irregular. Além de 

melhorar a resistência e a tenacidade dos aços, a ferrita acicular diminui a tendência de 

fragilização por hidrogênio e aumenta a resistência à fadiga. Ela é formada em temperaturas 

de transformação intermediárias, entre a ferrita poligonal (FP) e a martensita (M). Nesse 

processo pode ocorrer a formação de outros produtos de transformação intermediária, como a 

bainita granular (BG), a ferrita bainítica (FB), dentre outras. A distinção entre essas fases se 

torna um problema devido às semelhanças que essas fases podem apresentar, podendo 

confundir até os microscopistas mais experientes.  

O estudo dos microconstituíntes formados em aços com microestrutura complexa gera muitas 

discussões na literatura, uma vez que, esses microconstituíntes podem ser da mesma fase, com 

diferentes morfologias e diferentes graus de defeitos no reticulado cristalino. As fases podem 

ser facilmente identificadas e quantificadas por microscopia óptica convencional e ataques 

colorantes. Quando a fase é a mesma e os microconstituíntes apresentam diferentes 

densidades de defeitos e morfologias, a identificação e a quantificação é mais difícil 

utilizando as técnicas de análises convencionais. Com isso, técnicas de identificação e 

quantificação mais avançadas, utilizando microscopia de força atômica e microscopia 

eletrônica de varredura, com difração de elétrons retro-espalhados são necessárias para a 

correta caracterização dos aços. 

Na literatura a quantificação de fases baseada nas características dos grãos utilizando o EBSD 

em amostras deformadas tem sido estudada com frequência, porém, estudos para amostras na 

condição sem deformação, utilizando essa metodologia, ainda não foram propostos. Este 

trabalho estudou a quantificação de fases baseada nas características dos grãos utilizando o 

EBSD em amostras não deformadas. Para isso, um aço HTP foi submetido a diferentes 

condições de resfriamento e deformação para avaliar a evolução dos microconstituíntes 

formados e, obter microestruturas com diferentes frações de microconstituíntes. Para 

identificar os microconstituíntes após decomposição austenítica, foram utilizadas as técnicas 

de microscopia óptica, com e sem ataque colorante, microscopia de força atômica e 

microscopia eletrônica de varredura. Para identificar e quantificar os microconstituíntes, a 

técnica de difração de elétrons retro-espalhados, baseada nas características dos grãos 

(desorientação interna dos grãos e fator de forma) foi utilizada. A quantificação utilizando o 

método por pontos foi realizada em três amostras (duas na condição sem deformação e uma 
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na condição com deformação), para avaliar a diferença entre a fração dos microconstituíntes 

utilizando a técnica baseada nas características dos grãos, que é o método mais utilizado na 

literatura, para validar a quantificação de fases utilizando o EBSD. A regra das misturas 

também foi utilizada para propor uma nova metodologia de validação da quantificação de 

fases utilizando o EBSD com base nas propriedades mecânicas. A quantificação de fases 

utilizando o EBSD em amostras deformadas também foi realizada para avaliar a 

reprodutibilidade do método em diferentes condições de análise. 

 

1.1. Objetivos 

 

• Caracterizar os microconstituíntes formados após decomposição austenítica do aço 

HTP submetido a diferentes condições de deformação e de resfriamento contínuo. 

• Desenvolver uma metodologia para identificar e quantificar os microconstituíntes 

formados após decomposição austenítica do aço HTP submetido a diferentes 

condições de deformação e de resfriamento contínuo. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Aços microligados 

 

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

liga (ARBL), atualmente são desenvolvidos para combinar alta resistência mecânica, boa 

tenacidade, boa soldabilidade e, em alguns casos, boa resistência à corrosão atmosférica. A 

princípio, essas propriedades são antagônicas, pois, uma alternativa para aumentar a 

resistência mecânica é adicionar carbono (C) à liga. A adição de carbono diminui a 

ductilidade e aumenta o carbono equivalente, condição que é desfavorável à soldabilidade 

(KLINKENBERG, 2006; SUIKKANEN, 2009). 

A adição de elementos microligantes como nióbio, titânio e vanádio ajuda a retardar o 

crescimento dos grãos austeníticos, pois, os microligantes evitam o fenômeno de arraste do 

soluto após as etapas de laminação a quente. O arraste de soluto é a geração de forças 

motrizes que favorecem a movimentação de defeitos cristalinos promovendo a recristalização 

e o crescimento de grão austenítico. Com isso, os microligantes proporcionam o retardo na 

recristalização da austenita e evitam o crescimento dos grãos austeníticos (CAMPOS et al., 

2000). 

Os elementos de microliga geram diferentes efeitos na microestrutura, o vanádio é o elemento 

mais solúvel, por isso, esse elemento é adicionado à liga para endurecer a matriz ferrítica por 

precipitação. O nióbio influencia fortemente a recristalização da austenita, favorecendo a 

formação de grãos mais finos após a transformação austenita- ferrita. O titânio forma nitretos 

mais estáveis a altas temperaturas, controlando o crescimento de grão austenítico no 

reaquecimento das placas no processamento termomecânico (TURAZI, 2008). 

O refino de grão se dá pela formação de carbonetos e nitretos, uma vez que esses elementos 

têm forte atração com o carbono e o nitrogênio. Os carbonetos e nitretos precipitam na matriz 

durante as etapas de laminação, provocando aumento de resistência mecânica e tenacidade 

pela formação de uma segunda fase dispersa na matriz. Além desses mecanismos, os aços 

microligados podem estar sujeitos a outros mecanismos de endurecimento, como, 

endurecimento por solução sólida e por deformação, sendo o último caracterizado pelo 

aumento das densidades de deslocações (CAMPOS et al., 2000; MEYRICK, 2001). 
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Essas ligas são empregadas na construção civil, em tubulações de transporte de petróleo e gás, 

linhas automotivas, fabricação de vagões, dentre outras aplicações. Uma das vantagens dos 

aços microligados é a possibilidade de serem resistentes à corrosão atmosférica com a adição 

de cromo (Cr) e cobre (Cu) (KLINKENBERG, 2006). A figura 2.1 mostra o desenvolvimento 

de chapas grossas para fabricação de tubos American Petroleum Institute (API). Entre os anos 

de 1965 a 2000, a utilização da laminação controlada associada ao resfriamento acelerado 

permitiu reduzir consideravelmente o teor de carbono, com grandes melhorias nas 

propriedades mecânicas. O aumento de resistência mecânica permite utilizar tubos com 

paredes de menor espessura, reduzindo o peso da tubulação. O resfriamento acelerado diminui 

o tempo de difusão do carbono na transformação austenítica, reduzindo a probabilidade de 

segregação na região central das chapas, sendo este um fator que favorece a utilização de 

tubulações em ambientes mais ácidos (GORNI, SILVEIRA, 2006).  

 

 

Figura 2.1: Evolução das chapas grossas API dos anos de 1965 a 2000. FONTE: SICILIANO, 

2008. 

 

2.1.1. O papel do nióbio nos aços microligados 

 

O nióbio assumiu grande importância no desenvolvimento de aços, por proporcionar 

melhorias nas ligas que são adicionados, como, refino de grão, retardação da recristalização 

da austenita e endurecimento por precipitação (MEYER, 2001). Ele tem alta afinidade com o 



 

 

20 

 

carbono e o nitrogênio, favorecendo a formação de carbonetos, nitretos e/ou carbonitretos na 

austenita e ferrita (MIRANDA, 2010). Também promove o refino de grão, favorecendo o 

aumento do limite de escoamento, dependendo da quantidade, do tamanho e da dispersão dos 

carbonetos e nitretos formados (RAMÍREZ, 2008).  

O nióbio está presente nos aços em solução sólida ou na forma de precipitados (carbonetos de 

nióbio e/ou nitretos de nióbio). Em temperaturas elevadas, sua quantidade em solução é 

maior, com isso, no reaquecimento de placas, antes da laminação, os precipitados de nióbio 

impedem o crescimento dos grãos, esse é o de ancoramento dos grãos. Na laminação, os 

átomos de ferro se reorganizam pelo processo de recristalização, permitindo a formação de 

novos grãos de austenita. Porém, o nióbio forma uma fina camada de precipitados, que atua 

como força motriz para impedir a recristalização dos grãos da austenita, com isso, aumentam-

se os pontos para nucleação da ferrita. Durante a transformação de austenita para ferrita, no 

resfriamento acelerado, o nióbio se precipita na matriz ferrítica e aumenta a resistência pelo 

mecanismo de endurecimento por precipitação (YOSHIE, SASAKI, 2010). 

O condicionamento da austenita é um fator importante para o refino de grão, uma vez que, 

nesta etapa, é desejável que ao final de todo processo de deformação e a temperaturas 

próximas à de transformação de fases, exista uma grande relação entre a área dos contornos 

de grãos e o volume do grão. Essa relação é chamada de Sv, que é o número de sítios 

disponíveis para a nucleação da ferrita por unidade de volume. Quanto maior Sv, menor o 

tamanho de grão ferrítico, conforme é possível analisar na figura 2.2 (DeARDO, 2001). 

 

 

Figura 2.2: Variação do tamanho de grão ferrítico com variação dos valores Sv obtidos a 

partir de austenita recristalizada e austenita deformada. FONTE: CUDDY, 1984.  
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Durante o processamento termomecânico o nióbio retarda a recristalização da austenita, pois, 

aumenta a Tnr, sendo possível encruar mais a austenita e aumentar o número de sítios 

disponíveis para a nucleação de ferrita, favorecendo o refino de grão (DINIZ, 2005). A figura 

2.3 mostra a influência de alguns elementos de liga na temperatura de recristalização. É 

perceptível que pequenas quantidades de nióbio permitem elevar consideravelmente a 

temperatura de recristalização. 

 

 

Figura 2.3: Efeito de alguns elementos de liga na temperatura de recristalização. FONTE: 

DeARDO, 2001 

  

A inibição da recristalização pode ser explicada pela redução da força motriz para a 

recristalização com o aumento do teor de nióbio em solução. Caso o teor de nióbio abaixe 

consideravelmente, o nióbio perde sua efetividade, permitindo o aumento da mobilidade dos 

contornos de grão, o que favorece a ocorrência da recristalização (SUBRAMANIAN, 

ZUROB, ZHU, 2006). 

O nióbio retarda a transformação de austenita para ferrita. Para que esse fenômeno seja 

efetivo é essencial que ocorra o resfriamento acelerado após a laminação controlada. A figura 

2.4 mostra as temperaturas de transformação de fases em uma transformação austenita- ferrita 

em um aço microligado com 0,10%C- 0,25%Silício (Si)- 1,5%Molibdênio (Mo) para 

diferentes teores de elementos microligantes, nas condições sem e com deformação. No 

resfriamento acelerado, a 10°C/s, o nióbio diminui a temperatura de transformação de fases 

com menores teores do elemento de microliga. Já para a taxa de resfriamento de 0,5°C/s o 
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nióbio retarda a temperatura de transformação austenita- ferrita quando comparado a outros 

elementos microligantes, porém, não é tão efetivo quanto à taxa de 10°C/s (SUZUKI, 2010). 

 

 

Figura 2.4: Temperatura de início de transformação de fases para transformação austenita- 

ferrita. 1- sem deformação, 2- 50% de deformação à 900°C. FONTE: De ARDO, 2001 

(Adaptado). 

 

Devido aos benefícios proporcionados às ligas, o nióbio se tornou objeto de estudo de vários 

pesquisadores. Lee et al. (2005) estudaram vários aços com diferentes teores de nióbio e 

submetidos a diferentes condições de resfriamento. Os autores observaram que em taxas de 

resfriamento mais lentas e com o aumento do teor de nióbio, ocorre a diminuição da 

temperatura de início de transformação de fases. Além disso, o aumento do teor de nióbio e 

das taxas de resfriamento faz com que os grãos ferríticos fiquem mais alongadas e mais finos 

em espessura. Por fim, o aumento da taxa de resfriamento e o aumento do teor de nióbio nos 

aços faz com que o tamanho dos grãos ferríticos diminuam. 
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2.1.2. Conceito HTP 

 

Os aços microligados HTP têm teores de nióbio mais elevados que os microligados 

convencionais e, baixo teor de carbono. Conforme mencionado anteriormente, o nióbio forma 

precipitados que favorecem o aumento da temperatura de recristalização, permitindo laminar 

a placa em temperaturas mais elevadas. No processamento em altas temperaturas é possível 

encruar mais a austenita em temperaturas mais altas (temperaturas acima das quais ocorre a 

recristalização da austenita normalmente), refinando ainda mais os grãos, a fim de se obter as 

propriedades mecânicas desejadas (HULKA, GRAY, 2001). O processamento em altas 

temperaturas permite minimizar as cargas de laminação, aumentando a produtividade e 

permitindo que laminadores menos potentes possam laminar esses aços (STALHEIM, 2005). 

O conceito HTP tem sido muito utilizado para a produção de aços microligados (STALHEIM, 

BARNES, MCCUTCHEON, 2006), pois, permitiu produzir aços de maneira mais econômica, 

sem perdas de propriedades mecânicas e com boa soldabilidade (GRAY, 2013).  

O conceito HTP surgiu para produzir chapas grossas para fabricar tubos API de graus X70 e 

superiores em laminadores de baixa potência, para que fossem feitas grandes deformações em 

temperaturas altas. Com o nióbio retardando a recristalização da austenita e deformações 

sendo realizadas em temperaturas mais altas, foi possível obter chapas com limite de 

escoamento superior a 550 MPa, esse valor permitiu alcançar a resistência mecânica 

necessária para fabricação de tubos API 5L X80. O fato dos aços HTP terem baixo teor de 

carbono induz ao fato de que esses aços contenham baixos teores de impurezas, permitindo 

obter maiores valores de tenacidade em testes de impacto em temperaturas inferiores a 0°C, 

quando comparados às microestruturas ferrita- perlita (MIRANDA, 2010). 

O projeto de liga para aços de alta resistência API (classe X70 ou X65 para laminadores de 

baixa potência) parte da base C- Mn- Si, mais a adição de elementos de microliga e de 

elementos como Cu, Níquel (Ni) e Cr, adicionados individualmente ou combinados atingindo 

o teor máximo de 0,6% e Mo até 0,3%. Esses elementos, principalmente o Mo permitem a 

formação de uma microestrutura composta de ferrita e ferrita acicular (microestrutura 

refinada, que permite melhoria nas propriedades mecânicas quando comparada a uma 

microestrutura ferrita- perlita, por exemplo). A adição de nióbio em torno de 0,11% permite 

eliminar o Mo, enquanto a adição de nióbio associada com o processamento a altas 



 

 

24 

 

temperaturas permite obter a mesma microestrutura ferrita/ ferrita acicular (STALHEIM, 

BARNES, MCCUTCHEON, 2006). 

A relação processamento- microestruturas- propriedades utilizando o conceito HTP foi 

avaliada por Hulka e Gray (2001), os autores estudaram um aço com uma base contendo 

0,03%C- 0,10%Nb, com vários projetos de ligas e condições de laminação. Os autores 

concluíram que o conceito HTP permite elevar a temperatura de laminação em cerca de 100 a 

200 °C, quando comparado a outros processos de laminação controlada. Além disso, não há 

perdas em propriedades como tenacidade e soldabilidade. Outro fator observado pelos autores 

foi o fato de que houve diminuição da segregação, com isso, esses aços podem ser utilizados 

quando se deseja resistência à fragilização por hidrogênio. O uso de resfriamento acelerado 

após o processamento em altas temperaturas favorece a obtenção de uma microestrutura ainda 

mais refinada, além de maximizar o potencial de endurecimento por precipitação do carboneto 

de nióbio. 

As rotas de fabricação para chapas de tubos consistem em reaquecer as chapas até 

temperaturas suficientes para dissolver os precipitados nos aços. Em seguida, ocorre a 

laminação, que pode ser por processos convencionais ou por processamento termomecânico 

controlado. Cada processo desses tem diferentes esquemas de laminação, geralmente 

classificados de acordo com o grau de deformação aplicado abaixo da temperatura de não 

recristalização e a temperatura final de laminação, conforme figura 2.5. A figura 2.5 mostra a 

diferença entre as rotas para a produção de chapas para tubos API. O processamento em altas 

temperaturas quando comparado a outros processos de laminação em aços microligados eleva 

a temperatura de não recristalização e diminui a temperatura de início de transformação 

austenita- ferrita (STALHEIM, BARNES, MCCUTCHEON, 2006). 
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Figura 2.5: Esquemas de laminação para a produção de chapas para fabricação de tubos API. 

FONTE: STALHEIM, BARNES, MCCUTCHEON, 2006 (Adaptado). 

 

2.1.3. Resfriamento acelerado 

 

O resfriamento acelerado após a laminação controlada pode ser empregado para aumentar o 

limite de resistência em aços com baixo teor de carbono (OUCHI, 2001). Esse procedimento 

consiste em aplicar água na superfície do produto após a laminação final (a água “atua” como 

elemento de liga, refinando a microestrutura, aumentando assim, as propriedades mecânicas) 

(GORNI, SILVEIRA, 2006). Seguindo essa rota de fabricação é possível obter aços com 

baixo teor de carbono e com melhores propriedades mecânicas do que aços com médio teor de 

carbono forjados a frio. Para isso, a microestrutura deve ser uniforme e fina ao longo de todo 

o produto laminado, para garantir essas características, o resfriamento acelerado é utilizado 

(RETHINAM et al., 2015).  

O resfriamento acelerado diminui o tempo de difusão do carbono na transformação 

austenítica, reduzindo a probabilidade de segregação na região central das chapas (GORNI, 

SILVEIRA, 2006). Como o resfriamento acelerado permite a redução de elementos de liga, é 

possível obter aços com microestruturas mais refinadas e mais homogêneas que os aços 

obtidos via laminação convencional sem resfriamento acelerado (CASTRO, 2015). 
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Para que o resfriamento acelerado seja efetivo é preciso que ocorra a laminação controlada, 

que consiste em aplicar passes de laminação controlada para obter uma maior fração de grãos 

alongados, que posteriormente servirão de pontos de nucleação de grãos ferríticos. Após esse 

procedimento, a aplicação do resfriamento acelerado permite controlar a transformação de 

fases, para obtenção da microestrutura desejada (NISHIOKA, ICHIKAWHA2012).  

A figura 2.6 mostra o esquema da laminação controlada com e sem resfriamento acelerado. A 

chapa é aquecida até uma temperatura determinada, acima da temperatura de transformação 

ferrita- austenita, é mantida por um tempo determinado à temperatura constante, chamada de 

temperatura de reaquecimento e, após isso, se inicia a laminação controlada. A primeira etapa 

da laminação ocorre na região de recristalização, sendo também chamada de laminação de 

desbaste. Nessa etapa, os grãos são refinados por sucessivos passes de deformação e pela 

recristalização. Após essa etapa é preciso diminuir a temperatura para a laminação final. Esse 

é o tempo de espera, pois, caso a laminação final ocorra acima da Tnr, as propriedades do 

material serão afetadas. Na laminação final ou laminação de acabamento, que ocorre abaixo 

da temperatura de não recristalização, a austenita é “empanquecada”, sem que ocorra 

recristalização. Dessa forma, aumentam-se as densidades de discordâncias, que servirão de 

sítios para nucleação de ferrita após o resfriamento (a nucleação intragranular de ferrita é uma 

das vantagens do processamento termomecânico). Por fim, ocorre o resfriamento, que pode 

ser ao ar ou acelerado (BASU, TRIPATHI, MODAK, 2005). No resfriamento acelerado a 

placa é resfriada até uma temperatura final de resfriamento, após atingir essa temperatura o 

resfriamento acelerado é interrompido e a placa resfria ao ar até a temperatura ambiente, para 

evitar a formação de fases frágeis como a martensita. O refino dos grãos está associado a 

diminuição das temperaturas de início de transformação da ferrita e da perlita, devido ao 

aumento da taxa de resfriamento, ou seja, o aumento do super resfriamento abaixo das 

temperaturas de equilíbrio. O super resfriamento aumenta o número de sítios disponíveis para 

a nucleação, que refinará a microestrutura (CASTRO, 2015). 
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Figura 2.6: Esquema do processamento termomecânico com e sem resfriamento acelerado. 

FONTE: HULKA, GRAY, 2001 (Adaptado). 

 

O resfriamento acelerado é importante para a nucleação de ferrita acicular quando associado à 

deformação, para potencializar a formação desse microconstituinte. Nesse trabalho, foram 

estudadas as influências de várias taxas de resfriamento e de deformação na formação de 

ferrita acicular num aço HTP. 

 

2.2. Microestruturas de aços microligados 

 

A evolução dos processos de produção de aço para tubos utilizados em gasodutos, como a 

laminação controlada, o resfriamento acelerado, o projeto de ligas, dentre outros fatores 

(WANG, SHAN, YANG, 2009), possibilitaram o surgimento de novos microconstituíntes 

(OGATA, 2009). A seguir serão descritos os principais microconstituíntes ferríticos obtidos 

em aços de alta resistência e baixa liga após a decomposição austenítica. 
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• A perlita é composta por lamelas alternadas de ferrita e carboneto de ferro (KRAUSS, 

2006; BHADESHIA, HONEYCOMBE, 2006). Esse microconstituínte é comum nos 

aços e contribui com o aumento da resistência mecânica, sua nucleação ocorre nos 

contornos dos grãos austeníticos (BHADESHIA, HONEYCOMBE, 2006). As lamelas 

observadas no microscópio são devido a diferenças angulares entre a lamela e a plano 

de polimento e também pelo fato de que a perlita pode se formar em várias 

temperaturas (KRAUSS, 2006). Quanto maior o espaçamento entre as lamelas de 

perlita, maior a temperatura de transformação e, quanto maior o espaçamento 

interlamelar, menor a resistência mecânica. 

• Ferrita poligonal ou equiaxial- a ferrita poligonal ou equiaxial se forma em 

temperaturas mais elevadas, baixas taxas de resfriamento e são facilmente 

identificáveis no microscópio óptico (KRAUSS, THOMPSON, 1995). A ferrita 

poligonal é caracterizada por baixa densidade de discordâncias e ausência de 

subestruturas (SUIKKANEN, 2009). A ferrita poligonal nucleia no contorno de grão 

austenítico, nesse caso, a interface da ferrita atravessa o contorno de grão austenítico, 

impedindo a preservação do grão austenítico anterior. Esse fenômeno ocorre, pois, o 

crescimento da ferrita poligonal é controlado pela transferência de átomos 

substitucionais através dos contornos de grão semicoerentes. A partição de elementos 

substitucionais na interface da ferrita poligonal pode reduzir a taxa de crescimento da 

ferrita no contorno de grão (WILSON, 1994). A figura 2.7 (a) mostra uma micrografia 

de um aço com microestrutura típica de ferrita poligonal e (b) uma imagem de EBSD 

desse mesmo aço. As linhas brancas representam contornos de grãos com grau de 

desorientação maior que 15º e as linhas vermelhas representam contornos de grãos 

com grau de desorientação entre 2 e 15º, indicando que a ferrita poligonal tem alta 

fração de contornos de alto ângulo.  
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(b)  (a)  
 

Figura 2.7: (a) Microscopia óptica de um aço com microestrutura de ferrita poligonal e (b) 

imagem de EBSD do aço (a) indicando os contornos de alto ângulo (branco) e baixo ângulo 

(vermelho). FONTE: SUIKKANEN, 2009. 

 

• A ferrita quase poligonal (FQP) ou ferrita massiva em aços baixo carbono se forma 

pelo resfriamento relativamente rápido do aço no campo austenítico para o campo 

ferrítico em temperaturas altas sem mudança de composição química. Nesse tipo de 

transformação o resfriamento é rápido o suficiente para evitar a partição de carbono 

entre a austenita e a ferrita quando o aço corta o campo bifásico (γ- austenita→α- 

ferrita) (KRAUSS, 2006). Os grãos ferríticos grosseiros são denominados de massivos 

pelo resfriamento relativamente rápido e a transformação também é denominada 

massiva. Durante a transformação de fases não ocorre a mudança de composição 

química, apenas a mudança de estrutura cristalina (WILSON, 1994), a transformação 

pode ocorrer pela difusão rápida e de curto alcance através da interface γ→α. Os grãos 

da ferrita massiva são semelhantes ao da ferrita poligonal, levemente axiais e o 

contorno de grão da ferrita massiva não preserva o contorno de grão da austenita 

anterior. A diferença entre essas microestruturas está no fato que a ferrita massiva 

apresenta contornos de grãos irregulares e, quando atacada quimicamente pode 

apresentar marcas de subestruturas (KRAUSS, 2006). A partição de átomos 

intersticiais ou substitucionais durante a transformação de fases pode causar 

crescimento irregular dos contornos de grão, gerando contornos de grãos irregulares 

ao final da transformação (HILLERT, 1984). A figura 2.8 (a) mostra uma micrografia 

de um aço com microestrutura típica de ferrita quase poligonal e (b) uma imagem de 

EBSD desse mesmo aço. As linhas brancas representam contornos de grãos com grau 

de desorientação maior que 15º e as linhas vermelhas representam contornos de grãos 
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com grau de desorientação entre 2 e 15º. A ferrita quase poligonal apresenta maior 

fração de contorno de baixo ângulo quando comparada com a ferrita poligonal (Figura 

2.7 (b)). 

 

 

Figura 2.8: (a) Microscopia óptica de um aço com microestrutura de ferrita quase poligonal e 

(b) imagem de EBSD do aço (a) indicando os contornos de alto ângulo (branco) e baixo 

ângulo (vermelho). FONTE: SUIKKANEN, 2009.  

 

• A ferrita acicular apresenta temperatura de formação próxima à temperatura de 

formação da bainita (B) e o mecanismo de transformação de fases desses 

microconstituíntes é semelhante. Na bainita a ferrita nucleia no contorno de grão e 

forma feixes de placas paralelas com a mesma orientação cristalográfica, enquanto que 

na ferrita acicular a nucleação é intragranular. As placas apresentam diferentes 

orientações cristalográficas e, uma consequência disso é o fato dessa microestrutura 

apresentar um arranjo denominado caótico (DIAZ- FUENTES, IZA- MENDIA, 

GUTIERREZ, 2003). Em aços com baixo carbono, a formação da ferrita acicular 

proporciona aumento de resistência mecânica. A boa resistência mecânica está 

associada a alta densidade de contornos de alto ângulo presente nesses aços, que 

atuam como obstáculo à propagação de trincas (BHADESHIA, 2001; BHADESHIA, 

HONEYCOMBE, 2006). As placas de ferrita acicular são de curto alcance devido ao 

choque das “placas” de ferrita, que impedem o crescimento da fase, com isso, a ferrita 

acicular pode ser observada como sendo um arranjo de placas lenticulares com 

microfases entre as placas (BHADESHIA, 2001). A ferrita acicular permite elevar a 

resistência mecânica, apresenta boa tenacidade (LAN et al., 2016) e favorece a 

(a)  (b)  
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redução da permeação de sulfeto de hidrogênio quando comparada a outras 

microestruturas, como ferrita- perlita (PARK et al., 2008). Com isso, a ferrita acicular 

se tornou uma microestrutura muito desejada na fabricação de tubulações de aços 

microligados, devido às características já citadas (GRIMPE et al., 2005). A fração de 

contorno de alto ângulo presente na FA é maior do que na B, esse fato faz com que a 

FA apresente melhor tenacidade quando comparada com a B. A elevada fração de 

contornos de alto ângulo está associada ao crescimento das ripas em direções 

aleatórias, isso faz com que durante a fratura a trinca encontre mais obstáculos para se 

propagar (CHIOU, YANG, HUANG, 2001). 

• Ferrita bainítica- Bhadheshia e Honeycome (2006) afirmam que a ferrita bainítica é a 

ferrita presente na bainita superior e na bainita inferior. Já Krauss e Thompson (1995) 

definem a ferrita bainítica como sendo a ferrita acicular.  

• Ferrita granular ou ferrita bainítica granular ou bainita granular em aços baixo 

carbono se forma em temperaturas de transformação intermediárias e tem muitas 

semelhanças com a ferrita acicular (WILSON, 1994). Essa microestrutura é livre de 

carbonetos e apresenta microconstituíntes M/A ou austenita retida com formato 

equiaxial ou granular entre as placas de ferrita. Após ataque químico essa 

microestrutura revela o grão austenítico anterior. A ferrita bainítica apresenta alta 

densidade de deslocações, que são separadas por contornos de baixo ângulo 

(KRAUSS, 2006). As placas de ferrita no interior dos feixes da ferrita granular são 

difíceis de serem reveladas por ataques químicos, uma vez que, o baixo teor de 

carbono permite a formação de filmes de austenita muito finos entre as placas de 

ferrita. O mecanismo de transformação da ferrita bainítica granular é semelhante ao 

mecanismo de transformação da bainita, se diferenciando da bainita pela morfologia e 

pelo teor de carbono (BHADESHIA, 2001). 

• A bainita se forma em temperaturas intermediárias, entre a transformação eutetóide 

(perlita) e a transformação martensítica. Essa microestrutura foi vista pela primeira 

vez por Davenport e Bain em 1930 e, foi definida como sendo uma microestrutura 

acicular com regiões escuras, diferente da perlita e da martensita (BHADESHIA, 

2001). Algumas microestruturas ferríticas formadas em temperaturas intermediárias se 

assemelham à bainita, porém, a grande diferença é que a ferrita não apresenta 

carboneto de ferro (KRAUS, 2006). A bainita pode ser comumente classificada como 

superior e inferior. A bainita superior se forma em temperaturas de transformação 
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mais altas, com isso, o carbono se difunde em distâncias maiores e se precipita nos 

contornos dos grãos. Já a bainita inferior se forma em temperaturas de transformação 

mais baixas, assim, o carbono se difunde por distâncias menores, precipitando no 

interior dos grãos ferríticos. A transformação bainítica tem características da 

transformação ferrítica (partição do carbono e mudança de estrutura cristalina) e da 

transformação martensítica (apenas mudança de estrutura cristalina), num primeiro 

estágio ocorre a mudança de estrutura cristalina, em seguida ocorre a partição e 

redistribuição de carbono, que precipita na forma de carboneto (NOVICK, 2003). A 

figura 2.9 (a) ilustra uma microestrutura bainítica, composta por bainita e cementita 

observada num microscópio eletrônico de varredura. Quando o crescimento da 

cementita é impedido ocorre à formação de partículas alongadas de M/A, conforme a 

figura 2.9 (b) (ZAJAC, SCHWINN, TACKE, 2005). 

 

 

Figura 2.9: Microestrutura bainítica observadas no microscópio eletrônico de varredura (a) 

bainita com cementita; (b) bainita com MA. FONTE: ZAJAC, SCHWINN, TACKE, 2005. 

 

• A martensita é outra fase formada a partir da decomposição austenítica, essa fase é 

formada em taxas de resfriamento rápido (o resfriamento rápido transforma a austenita 

numa solução supersaturada de carbono), sendo caracterizada como uma fase dura. A 

transformação de austenita para martensita é adifusional, ou seja, independe do tempo. 

A microestrutura é formada pela deformação da austenita em planos de deformação 

específicos, sem difusão atômica. A martensita cresce em forma de agulhas para 

minimizar a energia causada pela deformação (BHADESHIA, HONEYCOMBE, 

(b)  (a)  
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2006). A seguir são apresentadas as microestruturas obtidas após decomposição 

austenítica em diferentes taxas de resfriamento em dois aços com baixo carbono. 

Zhao et al. (2003) estudaram um aço com 0,077% de C, 0,25 % de Si, 1,28% de Mn, 0,0006 

% de S, 0,45% de Nb, 0,027% de Ti, 0,0011 de O e 0,0018% de N, submetidos a diferentes 

taxas de resfriamento. Para esse aço resfriado a 1°C/s a microestrutura consiste de ferrita 

poligonal e perlita, em 10°C/s a microestrutura é predominantemente ferrita acicular (contém 

ferrita acicular) e a 50°C/s a microestrutura é totalmente composta de ferrita acicular.  

Ogata (2009) estudou um aço API 5L X65 com 0,095% de C, 1,49% de Mn, 0,018% de P, 

0,002% de S, 0,23% de Si, 0,044% de Al, 0,1% de Nb + Ti + V (máx.) e 0,005% de N 

submetido a diferentes taxas de resfriamento. A 1°C/s a microestrutura é constituída por 

ferrita poligonal e perlita. Com o aumento da taxa de resfriamento para 5°C/s, a 

microestrutura passa a ser composta por ferrita poligonal e agregados eutetóides (possível 

bainita, com fração volumétrica de 24%). Em 10°C/s a microestrutura é constituída por ferrita 

poligonal, ferrita quase poligonal, agregados eutetóides (fração volumétrica de 34%) e MA. 

Em 20ºC/s a microestrutura é composta por ferrita poligonal, ferrita quase poligonal, ferrita 

granular, em menor quantidade, e agregados eutetóides (fração volumétrica de 51%). Em 

30°C/s a microestrutura é composta por ferrita poligonal, ferrita granular e agregados 

eutetóides (fração volumétrica de 68%). A 60°C/s a microestrutura predominante é ferrita 

acicular, com ferrita bainítica e agregados eutetóides. 

 

2.3. Métodos para quantificação de fases 

 

2.3.1. Método de contagem de pontos 

 

A contagem de pontos é a metodologia mais utilizada para quantificação de fases utilizando 

métodos manuais. Para a quantificação utilizando esse método as amostras são atacadas 

quimicamente para revelar a microestrutura. Ela é realizada utilizando técnicas de 

microscopia (microscopia óptica ou microscopia eletrônica de varredura) com ou sem um 

software para auxiliar nas análises. Essa metodologia é baseada na visualização, como as 

amostras aparecem no MO ou MEV (UNDERWOORD, 1995).  
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A quantificação de fases utilizando essa metodologia deve ser feita de acordo com a norma 

ASTM E562. Segundo essa norma, uma grade de pontos (ajustada de acordo com a ampliação 

utilizada), com pontos igualmente espaçados, deve ser posicionada na micrografia da 

microestrutura. O número de pontos que caem dentro do grão da fase é contado como sendo 

uma fase. Em seguida a rede de pontos é movimentada para outra posição e o número de 

pontos que caem sobre as fases de interesse são contadas. A fração de pontos é calculada 

dividindo o número total de pontos contados das fases em interesse pelo número total de 

pontos da grade (os pontos que caírem nos contornos dos grãos, são considerados como sendo 

meio). Esse método precisa de muitas medidas, para que a análise seja válida e representativa 

(SILVA, 1997), ou seja, para que a confiabilidade seja de 95%, devem ser contados 30 

campos (metalografias) (ASTM E 562-02). 

A utilização de softwares facilita as contagens utilizando os métodos manuais, ao invés de 

utilizar a grade de pontos, o software utiliza uma grade de pontos baseada em pixels. Assim, é 

possível analisar um número maior de campos e diminuir os erros, uma vez que, o operador 

precisa selecionar apenas as regiões de interesse nas amostras, pois, o software diferencia os 

grãos de acordo com a cor dos pixels. A desvantagem desse método está no fato de que a 

quantificação em amostras com grãos alongados pode gerar erros (SILVA, 1997).  

A técnica para quantificação de fases mais utilizada é a contagem de pontos, utilizando o MO 

(microscópio óptico) ou o MEV, na qual é possível diferenciar fases com base nos aspectos 

morfológicos (ZHU et al., 2012). Porém, algumas fases são difíceis de serem diferenciadas 

por MO e MEV, devido às suas semelhanças, podendo gerar erros nos resultados (KANG et 

al., 2011), além de ser um processo demorado (ZHAO et al., 2017). 

 

2.3.2. A utilização do EBSD para estudo e quantificação de fases 

 

Com os avanços nos processos de fabricação e nas melhorias dos projetos das ligas dos aços o 

estudo da microestrutura se tornou um grande desafio. Os aços microligados de alta 

resistência e baixa liga apresentam uma mistura de ferrita poligonal, ferrita acicular e ferrita 

bainítica em diferentes quantidades, dependendo da rota de fabricação. Essas microestruturas 

são caracterizadas com base em aspectos visuais, quanto a sua morfologia, ou seja, como 

essas microestruturas aparecem no microscópio. Foram estabelecidas classificações para os 

diferentes tipos de ferrita baseado apenas na visualização, que é amplamente utilizada nos 
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dias de hoje. A classificação com base na visualização permite diferenciar apenas 

microestruturas simples e não permite quantificar as fases, com isso, essa metodologia 

tradicional não permite estabelecer uma relação confiável entre propriedades mecânicas 

versus microestrutura (WU et al., 2004).  

Zaefferer et al. (2008), caracterizaram um aço Transformation Induced Plasticity (TRIP) 

(baixa liga) e constataram que ataques coloridos (LePera ou Klemm’s) e microscopia óptica 

não foram suficientes para identificar os diferentes tipos de ferrita (não tem resolução espacial 

adequada para revelar as microestruturas). Os autores afirmam que essas microestruturas são 

muito finas e, o ataque químico depende do teor de carbono. No caso da bainita, ela pode 

aparecer de marrom à branco, dependendo do teor de carbono e da densidade de deslocações. 

A técnica de EBSD tem sido utilizada para estudar as microestruturas dos aços, com essa 

técnica é possível realizar medidas de tamanho de grão/ sub grãos, análises de textura, 

características de contorno de grão, orientação de grão e identificação de fases. Essas medidas 

são baseadas em mapas de orientação cristalográfica, diferenças na estrutura cristalográfica ou 

nas imperfeições da célula (WU et al., 2004). 

A grande dificuldade ao se utilizar o EBSD para quantificar as diferentes microestruturas 

presentes nos aços é o fato que a maioria das morfologias da ferrita apresentam a mesma 

orientação cristalográfica. Apenas a indexação das fases, com base no padrão de difração, não 

é suficiente para diferenciar os diferentes tipos de microconstituíntes ferríticos, tornando a 

identificação e a quantificação de fases ainda mais difícil (SHRESTHA et al., 2014). 

Para resolver esse problema, estudos foram realizados utilizando métodos baseados em pixels 

(WU et al., 2004). O Image Quality (IQ)/ Pattern Quality (PQ)/ Band Contrast (BC) e Band 

Slope (BS) são uma escala de cinza que são ajustadas em uma escala que vai de 0 a 255, preto 

e branco, respectivamente. Estruturas que apresentam células com alta distorção ou grandes 

densidades de deslocações têm menores valores de IQ/ PQ/ BC e BS e aparecem com a cor 

escurecida, com é o caso da martensita e da bainita. Já estruturas com baixa distorção e baixa 

densidade de deslocações como a ferrita poligonal apresentam valores de IQ/ PQ/ BC e BS 

maiores e aparecem mais claras nos mapas (ZHOU, WANG, 2007). 

 A utilização do padrão de difração pressupõe que diferentes tipos de ferrita apresentam 

diferentes temperaturas de transformação e diferentes densidades de deslocações. O padrão de 

difração é utilizado para diferenciar os microconstituíntes com base na densidade de 
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deslocações em aços microligados, produzindo diferentes padrões de difração (SHRESTHA 

et al., 2014).  

Os métodos baseados em pixels (IQ ou BS) apresentam alguns problemas como o fato de que 

os padrões de difração são afetados pela contaminação e preparação da amostra e pela 

orientação do grão, dificultando a precisão dos resultados (ZAEFFERER, ROMANO E 

FRIEDEL, 2008). Além disso, IQ ou BS não permitem separar a ferrita e a bainita se o MEV 

for um Field Emission Gun (FEG), pois, com esse equipamento obtém-se excelentes padrões 

de difração para ambos constituintes (RANDLE, 2009; ZAEFFERER et al., 2008). Outro 

problema que pode afetar os resultados utilizando essa técnica é o fato de que pixels próximos 

aos contornos de grãos apresentam baixo padrão de difração, assim esses pixels podem ser 

indexados incorretamente (ZAEFFERER et al., 2008). 

Para resolver esses problemas um novo método baseado nas unidades dos grãos foi proposto, 

evitando assim, que pixels dentro de um mesmo grão sejam identificados como fases 

diferentes. Nesse método, após a coleta dos dados no EBSD é preciso determinar um valor 

limite para o contorno de grão, de forma que qualquer contorno de grão acima desse valor é 

considerado como sendo um grão e é incluído na análise (ZHAO et al., 2017).  

Shrestha et al., (2014) desenvolveram um método para quantificar a microestrutura ferrítica 

complexa de três aços com diferentes teores de nióbio (sem Nb, 0,4 %Nb e 0,8 %Nb, em 

peso) utilizando o EBSD. Os autores se basearam no método de unidade dos grãos e adotaram 

critérios como fator de forma, ângulo de contorno de grão, desorientação média e tamanho de 

grão para identificar e quantificar ferrita poligonal, ferrita acicular e ferrita bainítica. Neste 

trabalho a técnica desenvolvida foi comparada com o método de contagem de pontos (método 

mais utilizado para quantificar microestruturas) e obteve-se uma diferença máxima de seis por 

cento na fração de fases utilizando os dois métodos de quantificação. 

Zhao et al., (2017) desenvolveram um método para quantificar a microestrutura ferrítica 

complexa de um aço microligado submetido a diferentes condições de resfriamento utilizando 

o EBSD. Os autores se basearam no método de unidade dos grãos e adotaram critérios como 

fator de forma, característica contorno de grão, desorientação média do grão e área do grão 

para identificar e quantificar ferrita poligonal/ ferrita quase poligonal, ferrita acicular e ferrita 

bainítica. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Material 

 

O material estudado foi fornecido pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que 

também forneceu a composição química de panela do esboço, que está apresentada na tabela 

3-1. Para a realização deste trabalho, as amostras para o ensaio de dilatometria e de torção a 

quente foram retiradas de um esboço com 34 mm de espessura, semelhante ao da figura 3.1, 

do aço microligado laminado utilizando o conceito HTP.  

 

Tabela 3-1: Composição química do aço estudado (% em peso) 

C Mn Si Cu Ni P S Ca Nb Al Cr Ti N Ti/N 

0,039 0,54 0,21 0,27 0,15 0,008 0,001 0,0025 0,09 0,029 0,47 0,012 0,005 2,4 

 

 

Figura 3.1: Dimensões das amostras do esboço como recebido. 
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3.2. Métodos 

 

Todas as etapas para o desenvolvimento deste trabalho foram realizadas no Instituto SENAI 

em Metalurgia e Ligas Especiais, localizado no Centro de Inovação e Tecnologia SENAI 

FIEMG - CIT. A primeira etapa do trabalho foi realizar a usinagem dos corpos de prova e 

posteriormente foram realizados os tratamentos térmicos. Em seguida, as amostras foram 

caracterizadas utilizando microscopia óptica, microscopia de força atômica e microscopia 

eletrônica de varredura com a técnica de difração de elétrons retro-espalhados. 

 

3.2.1. Ciclos de deformação e resfriamento  

 

As amostras sem deformação foram ensaiadas no dilatômetro de têmpera Bähr tipo 805 A/D 

para avaliar o efeito de diferentes taxas de resfriamento na evolução microestrutural do aço 

HTP. Para avaliar a influência da deformação e do resfriamento após a laminação, foram 

realizados ensaios de torção a quente no simulador termomecânico Gleeble 3800. Os ensaios 

foram realizados para atender a demanda de projeto (projeto para determinar a curva de 

resfriamento contínuo do aço HTP para realização de normalização e outro projeto para 

simular a laminação de chapas grossas com resfriamento acelerado para o aço HTP) entre a 

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração em parceria com o Instituto SENAI em 

Metalurgia e Ligas Especiais CIT- Centro de Inovação e Tecnologia SENAI FIEMG. Neste 

trabalho apenas as microestruturas obtidas após diferentes condições de deformação e 

resfriamento foram utilizadas. Para as amostras na condição sem deformação, os corpos de 

prova foram austenitizados a 950ºC por 2 minutos, em seguida foram resfriadas a 1, 5, 10, 20 

e 50°C/s. As amostras com deformação foram obtidas após ensaio de torção a quente, os quais 

foram feitos objetivando simular um processo de laminação à quente de chapas grossas de 

uma chapa com 25,6 milímetros de espessura, partindo de esboços com 50 e 100 milímetros 

de espessura. Neste trabalho o esquema de deformação com esboço partindo da espessura de 

50 milímetros foi identificado como 50% de deformação abaixo de Tnr (representando uma 

deformação que provocou uma redução de 50% em relação a espessura do esboço) e o 

esquema de deformação com esboço partindo da espessura de 100 milímetros foi identificado 

como 75% de deformação abaixo de Tnr (representando uma deformação que  provocou uma 

redução 75% em relação a espessura do esboço). As deformações foram realizadas em 
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temperaturas abaixo de Tnr e antes da temperatura de transformação de fases. Nesta 

simulação foram utilizados dois esquemas de laminação com variação no número de passes 

no desbaste e no acabamento, abaixo da temperatura de não recristalização, conforme as 

tabelas 3-2 e 3-3. Após o último passe as amostras foram resfriadas à 20°C/s para simular o 

resfriamento acelerado. Essas condições permitiram obter microestruturas distintas que 

permitiram avaliar a evolução microestrutural do aço HTP e criar parâmetros para identificar 

e quantificar microconstituíntes utilizando a técnica de difração de elétrons retro-espalhados. 

 

Tabela 3-2: Esquema de passes para simulação de laminação de chapas grossas do esboço 

com 50 milímetros 

Etapa Passe 
Deformação 

equivalente 

Tempo 

entre 

passes (s) 

Temperatura 

(°C) 

Esboço  

1 0,26 0,05 1214 

2 0,34 0,04 1212 

3 0,42 0,03 1211 

4 0,56 0,03 1208 

Acabamento 

5 0,22 0,02 926 

6 0,21 0,03 932 

7 0,18 0,03 918 

8 0,16 0,013 894 

Após o último passe a amostra foi resfriada da temperatura de 860 

até 560°C/s com a taxa de resfriamento de 20°C/s. Depois foi 

resfriado à temperatura ambiente à taxa de 0,3°C/s 
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Tabela 3-3: Esquema de passes para simulação de laminação de chapas grossas do esboço 

com 100 milímetros 

Etapa Passe 
Deformação 

equivalente 

Tempo 

entre 

passes (s) 

Temperatura 

(°C) 

Esboço 

1 0,24 0,05 1194 

2 0,26 0,05 1195 

3 0,28 0,04 1194 

Acabamento 

4 0,23 0,04 913 

5 0,25 0,04 917 

6 0,27 0,04 917 

7 0,28 0,04 916 

8 0,28 0,03 908 

9 0,26 0,01 896 

Após o último passe a amostra foi resfriada da temperatura de 860 

até 560°C/s com a taxa de resfriamento de 20°C/s. Depois foi 

resfriado à temperatura ambiente à taxa de 0,3°C/s 

 

3.3. Preparação das amostras 

 

Após os ensaios de dilatometria e de torção, as amostras foram preparadas para as análises 

metalográficas. As amostras seguiram a rota convencional de preparação de amostras, que 

inclui corte, embutimento, lixamento com lixas com granulometria variando de 320 a 1500 

mesh e polimento com suspensão de diamante com granulometria de 1 e 3μm.  

 

3.4. Microscopia óptica 

 

As amostras para caracterização microestrutural foram embutidas na direção transversal à 

direção de laminação nas amostras sem deformação nas taxas de 1, 5, 10, 20 e 50°C/s e para 

as amostras deformadas o embutimento foi feito na direção longitudinal. Para revelar a 

microestrutura ferrítica as amostras foram atacadas quimicamente com Nital 5% após o 

polimento final. Para os ataques colorantes as amostras foram atacadas com Klemm’s I (1 g. 

de metabissulfito de potássio diluído em 50 mL de solução aquosa saturada de tiossulfato de 

sódio) e LePera (4g. de ácido pícrico dissolvido em 100mL de etanol misturado com uma 

solução aquosa de metabissulfito de potássio). A caracterização da microestrutura foi 
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realizada com auxílio do microscópio óptico da marca Olympus, modelo BX51RF com 

software de imagem Stream Basic, conforme figura 3.2, permitindo identificar a 

microestrutura predominante na amostra. 

 

 

Figura 3.2: Microscópio óptico Olympus BX 51 RF. 

 

3.5. Microscopia de força atômica 

 

Para análise no microscópio de força atômica, após a rota convencional de preparação de 

amostras, as amostras foram polidas em sílica coloidal por 2 minutos. As análises foram 

realizadas utilizando um Microscópio de Força Atômica (AFM) modelo Dimension V da 

Veeco, com objetivo de identificar e monitorar a evolução das diferentes fases formadas após 

decomposição austenítica, submetidas a diferentes condições de resfriamento, na condição 

com e sem deformação.  
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3.6. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As amostras foram analisadas utilizando um MEV modelo JEM 7100 FLV – da marca JEOL 

(figura 3.3). O MEV está acoplado com detectores de Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) 

e de EBSD (modelo HKL Nordlys-Max), ambos da Oxford.  

Para análise das amostras por EBSD, após o polimento final, as amostras foram polidas 

utilizando sílica coloidal por 30 minutos. As medidas de EBSD foram feitas utilizando a 

tensão de aceleração de 20kV e com step size de 0,3μm, a amostra foi inclinada à 70° em 

relação ao feixe de elétrons. O software utilizado para análises foi o Channel 5 da Oxford 

Instruments com um detector EBSD -Oxford. 

 

 

Figura 3.3: MEV utilizado para análise neste trabalho. 
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Após o scan, os dados foram tratados no módulo Tango (software de tratamento de dados que 

permite plotar e medir vários tipos de mapas de EBSD, como, mapas de orientação 

cristalográfica, mapas de contorno de grãos, dentre outros) presente no software Channel 5 da 

Oxford Instruments e Origin.  

 

3.6.1. Identificação e quantificação de MA e Perlita  

 

O band slope (BS) está relacionado com as linhas de Kikuchi, ou seja, com o padrão de 

difração da amostra, que é afetado pelos defeitos existentes na estrutura cristalina. O BS 

descreve o gradiente de intensidade máximo nas bordas das linhas de Kikuchi do padrão de 

difração, podendo ser utilizado como critério para identificar algumas fases (ZHU et al., 

2012). BS foi utilizado para diferenciar ferrita, bainita e martensita por Kang et al. (2011) e 

Ryde (2006). A figura 3.4 (a) mostra uma imagem de MEV- EBSD e a figura 3.4 (c) mostra o 

perfil de BS de um aço contendo ferrita e martensita. Observando a imagem de BS é possível 

constatar que há contraste de cores entre a ferrita e a martensita e que o perfil de BS apresenta 

dois picos distintos. O limite para separar as duas fases é caracterizado pelo menor ponto do 

vale, onde o pico de menor intensidade começa a mudar de inclinação, conforme indicado 

pela seta rosa na a figura 3.4 (c), assim, é possível extrair a martensita e trabalhar apenas com 

ferrita. A figura 3.4 (b) mostra uma imagem após a extração da martensita da imagem, que 

são representadas pelas regiões brancas. Após a retirada da martensita, as regiões brancas são 

desconsideradas da análise, por já terem sido filtradas anteriormente, com isso, apenas as 

regiões cinzas são analisadas (ZHU et al., 2012). 
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Figura 3.4: Band slope de um aço com ferrita e martensita, (a) imagem de BS, (b) imagem de 

BS após extração da martensita e (c) perfil de BS. FONTE: ZHU et al., 2012 (Adaptado). 

 

3.7. Quantificação de fases utilizando o EBSD 

 

Neste trabalho FP/ FQP foram consideradas como sendo o mesmo microconstituínte, uma vez 

que, apresentam muitas semelhanças, como, se formam em faixas de temperaturas próximas, 

a densidade de defeitos é semelhante e, apresentam morfologia parecidas. A diferença entre 

esses microconstituíntes está relacionada aos contornos dos grãos, a FQP tem contornos de 

grãos irregulares, enquanto a FP tem contornos de grãos regulares. 

 

 



 

 

45 

 

3.7.1. Filtragem de ruídos e definição dos grãos 

 

Zhao et al.  (2017) e Shrestha et al. (2014), utilizaram o ângulo de desorientação para 

detecção dos grãos de 5°. Zhu et al. (2012) utilizaram o ângulo de desorientação para 

detecção dos grãos de 2°. Zaefferer et al. (2008) também utilizaram o ângulo de desorientação 

do grão igual a 2º para separar os grãos de FP dos grãos de FB em um aço TRIP com alta 

fração de FP. Baixos valores de ângulo de definição do grão também afetam a desorientação 

média do grão e o tamanho de grão, quanto menor esse valor, menor a desorientação média do 

grão e menor o tamanho dos grãos, podendo introduzir erros nas análises (ZHAO et al., 

2017). Kang et al. (2011) afirmam que os valores de detecção de grão mais utilizados variam 

de 5 a 10°, mas que valores menores podem ser utilizados para detectar martensita. Isasti et 

al. (2015) afirmam que utilizando uma desorientação de 4º e 15° é possível determinar um 

tamanho de grão efetivo para a resistência mecânica e para a tenacidade. Estes parâmetros são 

utilizados para quantificar o efeito da microestrutura na resistência mecânica e na tenacidade. 

A redução de ruídos é utilizada para corrigir os pontos que não indexaram ou que estão 

incorretamente indexados. Esse critério deve ser utilizado com cuidado, pois, pode influenciar 

no tamanho de grão, gerando uma superestimação dos resultados (MINGARD et al., 2007).  

Shrestha et al. (2014) afirmam que a redução de ruídos foi importante para aumentar a 

qualidade das análises e cita dois passos a se tomar para isso. Esse procedimento começa 

removendo os pontos sem indexar e depois removendo os pontos indexados incorretamente. 

Mesmo adotando os passos descritos anteriormente, podem haver ruídos na forma de pixels 

ou grãos. Esses ruídos são detectados na curva de distribuição do fator de forma dos grãos em 

análise, conforme a figura 3.5 (a). Esses ruídos são os pontos completamente fora da curva, 

gerando um alto espalhamento na curva de distribuição do fator de forma. Para eliminar esses 

ruídos é preciso selecionar uma área mínima, que permite eliminar os pontos que estão fora da 

curva, a figura 3.5 (b) mostra a curva de distribuição do fator de forma com os ruídos já 

filtrados após determinada a área crítica (ZHAO et al., 2017). 
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Figura 3.5: (a) Curva de distribuição do fator de forma sem filtrar os ruídos. (b) Curva de 

distribuição do fator de forma filtrada. FONTE: ZHAO et al., 2017 (Adaptado). 

 

3.7.2. Parâmetros para identificar e quantificar FP/FQP 

 

3.7.2.1. Desorientação interna dos grãos 

 

A desorientação interna dos grãos, associada a outros critérios como tamanho de grão e fator 

de forma, por exemplo, pode ser utilizada como parâmetros para identificação e quantificação 

de diferentes fases (ZHU et al., 2012). Com isso, a desorientação interna dos grãos foi o 

primeiro parâmetro escolhido para começar a identificar e quantificar FP/FQP.  

A desorientação interna dos grãos pode ser calculada pela desorientação média dos grãos- 

GAM (Grain Average Misorientation) ou pelo espalhamento médio de orientação- GOS 

(Grain Orientation Spread), que são métodos de cálculo de desorientação interna dos grãos 

(WRIGHT, 1999). O GAM é definido como sendo a média de desorientação dentro do grão e 

é calculado pela média de desorientação entre os pixels vizinhos dentro de um grão 

(SHERESTA et al., 2014). O GOS é definido como o desvio médio de orientação entre cada 

pixel do grão e a média de orientação dentro do grão (WRIGHT et al., 2011), sendo calculado 

pela desorientação média entre cada pixel do grão com todos os pixels dentro do grão 

(WRIGHT, 1999). 

Observando a curva de distribuição do GAM, figura 3.6, é possível afirmar que ela apresenta 

um formato assimétrico, ou seja, tem mais de um microconstituínte influenciando na sua 
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forma. Com isso, foi feita a deconvolução Gaussiana da curva, obtendo dois picos menores. 

Nessa figura é possível observar o pico com os valores medidos (linha preta com pontos), a 

soma dos picos (linha vermelha), o pico da FP/FQP (linha azul) e o pico da FA (linha verde). 

Segundo Zhao et al. (2017), a desorientação interna dos grãos está associada à densidade de 

deslocações. Como a FP/FQP apresenta menos deslocações quando comparada com a FA, o 

pico de menor desorientação dos grãos representa a FP/FQP, enquanto o pico de maior 

desorientação dos grãos representa a FA. 

 

 

Figura 3.6: Curva de distribuição da desorientação interna dos grãos. FONTE: ZHAO et al., 

2017 (Adaptado). 

 

Neste trabalho, o parâmetro GOS foi utilizado como parâmetro para auxiliar a identificar e 

quantificar as diferentes fases. Para determinar o valor do GOS a ser utilizado para separar os 

microconstituíntes, a curva da frequência em função do GOS foi plotada. Como observado 

por Zhao et al. (2017) na curva de distribuição do GAM, a curva de frequência em função do 

GOS também apresentou um formato assimétrico, indicando a influência de mais de um 

microconstituínte no formato da curva. 

Como foi adotado um valor único de GOS para cada condição (com e sem deformação), foi 

preciso escolher um segundo critério para evitar que algum grão de FP/FQP com um valor de 

GOS um pouco maior que o valor obtido seja confundido de forma errada como FA. Com 
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isso, a criação de um segundo parâmetro para refinar os resultados e evitar erros na 

quantificação foi utilizado. O fator de forma foi escolhido como o segundo parâmetro para 

identificar e quantificar FP/FQP, esse parâmetro está descrito com detalhes no próximo 

tópico. 

 

3.7.2.2.  Fator de forma 

 

O fator de forma foi utilizado como segundo critério para identificar a FP/FQP, esse critério é 

a relação entre o comprimento e a largura de um grão (WU, 2006). Os grãos de ferrita acicular 

podem se apresentar em forma de ripas ou lenticular quando observadas ao microscópio, essa 

microestrutura apresenta fator de forma maior que 3 (BHADESHIA, 2001). Wu (2006) 

estudou a morfologia da ferrita acicular em três dimensões em um aço com baixo carbono e, 

constatou que a maioria dos grãos de ferrita acicular apresentaram fator de forma maior que 2. 

O autor afirma ainda que a maioria dos grãos de ferrita acicular apresentaram fator de forma 

de aproximadamente 10. Já a ferrita poligonal apresenta formato equiaxial, quando comparada 

às outras microestruturas (KRAUSS, THOMPSON, 1995), apresentando fator de forma 

baixo, menor que a FA (SHRESTHA et al., 2014; ZHAO et al., 2017). Como FP/FQP e FA, 

apresentam grãos com diferentes morfologias, os valores de fator de forma também serão 

diferentes. A FP/FQP apresenta fator de forma menor que a FA, pelo fato de sua morfologia 

ser equiaxial, ou seja, a relação entre o comprimento e a largura dos grãos de FP/ FQP é 

menor que essa mesma relação para os grãos de FA. 

Para determinar o valor do fator de forma, foi plotada a curva da frequência em função do 

fator de forma. Observando essa curva foi possível afirmar que a curva apresenta um formato 

assimétrico, sendo possível concluir que tem mais de um microconstituínte influenciando na 

forma da curva. Como descrito anteriormente, a FP/FQP e a FA apresentam fatores de formas 

distintos, sendo possível fazer a deconvolução Gaussiana do pico medido, obtendo dois picos 

menores, conforme figura 3.5 (b). Nessa figura é possível observar o pico com os valores 

medidos (linha preta com pontos), a soma dos picos (linha vermelha), o pico da FP/ FQP 

(linha azul) e o pico da FA (linha verde).  
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3.7.3. Identificação e quantificação de Ferrita Acicular 

 

Após identificar e quantificar MA e P pelo BS e a FP/FQP utilizando a desorientação interna 

dos grãos e o fator de forma foi possível obter a fração de FA. A fração de FA é definida 

como sendo o que restou na microestrutura após identificar e quantificar MA, P e FP/FQP. 

 

3.8. Resumo dos critérios para identificar e quantificar as fases utilizando o EBSD 

 

O primeiro microconstituinte a ser identificado neste trabalho foi o MA e ou a P utilizando o 

band slope, que é um critério baseado no padrão de difração. Como esses microconstituíntes 

apresentam mais defeitos que a ferrita, eles aparecem mais escuros quando comparados com a 

ferrita. Assim, foi possível separar as regiões claras (relacionadas com a ferrita) das regiões 

escuras (MA e/ou P). As regiões escuras foram identificadas, quantificadas e retiradas da 

análise, permitindo identificar os diferentes tipos de ferrita. 

Após identificar e quantificar MA e/ou P, foi realizado a identificação e a quantificação de 

FP/FQP, pelo critério de desorientação interna dos grãos, utilizando o espalhamento de 

orientação dos grãos (GOS). Como foi adotado um valor único de GOS para as amostras 

dentro de uma mesma condição (com e sem deformação), foi preciso adotar outro critério para 

evitar que um grão de FP/FQP fosse identificado incorretamente como FA. Para isso, o 

critério fator de forma foi utilizado como um segundo critério para identificar e quantificar 

FP/FQP. A fração de FA foi obtida por exclusão após identificar quantificar MA, P e FP/FQP.  

 

3.9. Quantificação de fases pelo método dos pontos  

 

Após quantificar as fases utilizando o EBSD, a quantificação de fases utilizando o método por 

pontos foi realizada nas amostras na condição sem deformação para verificar o erro na 

quantificação entre os dois métodos. A quantificação de fases foi realizada nas amostras 

resfriadas à 10 e 20ºC/s na condição sem deformação e na amostra com 50% de deformação 

abaixo de Tnr, o procedimento foi realizado de acordo com a norma ASTM E 562-02 (2006). 

Foi utilizada uma grade quadrada de 100 pontos e foi admitido um erro máximo de 10% na 
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análise. A contagem foi realizada em 40 imagens de elétrons secundários e os cálculos da 

fração das fases e do erro foram realizados de acordo com a norma.  

 

3.10. Regra das misturas para avaliar a fração volumétrica dos microconstituíntes 

 

A regra das misturas é muito utilizada para analisar as propriedades mecânicas de materiais 

multifásicos e compósitos (GONG et al., 2004). Essa relação permite um estudo detalhado do 

comportamento mecânico de cada fase presente no material (BOUQUEREL et al., 2006), 

levando em consideração a fração volumétrica das fases presentes (CHOI et al., 2009). De 

acordo com a regra das misturas a dureza pode ser escrita como (equação 3-1):  

 

 3-1 

 

Onde, HV é a dureza do material, FvFP/FQP, FvFA, FvP e FvMA é a fração volumétrica da 

FP/FQP, FA, P, MA, respectivamente e HVFP/FQP, HVFA, HVP e HVMA é a dureza da FP/FQP, 

FA, P, MA respectivamente.  

Foram realizadas medidas de nanodureza das fases obtidas no AFM, que foram multiplicadas 

pela fração volumétrica das fases obtida pela quantificação de fases baseada nas 

características dos grãos utilizando o EBSD para cada microconstituinte. Com isso, foi 

possível determinar a microdureza do aço para validar a quantificação de fases utilizando o 

EBSD por meio das propriedades mecânicas. A regra das misturas foi utilizada para avaliar a 

fração de fases dos microconstituintes presentes no aço e sua respectiva contribuição na 

dureza total do aço, que foram posteriormente comparados com os valores de dureza obtidos 

no microdurômetro. Os valores de microdureza obtidos com a regra das misturas foram 

comparados com os valores de microdureza medidos em microdurômetro, para avaliar a 

diferença entre os valores de dureza e avaliar se a regra das misturas pode ser utilizada como 

um método para validação de técnicas de quantificação de fases. As amostras resfriadas a 10 e 

20°C/s na condição sem deformação foram utilizadas para avaliar a dureza das amostras.  
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3.10.1. Microdureza 

 

Ensaios de microdureza Vickers foram realizados nas amostras resfriadas a 10 e 20°C/s na 

condição sem deformação, utilizando uma carga de 1000g (HV1000) em 5 posições aleatórias 

na superfície polida da amostra. A dureza resultante foi calculada pela média dos valores 

obtidos nas medições. Para a realização dos ensaios foi utilizado o microdurômetro da marca 

Future Tech, modelo FM-700. 

 

3.10.2. Nanodureza 

 

Os ensaios de nanoindentação foram realizados utilizando o nanoindentador TriboScope- 

Nanomechanical Testing System, fabricado pela Hysitron Inc. para auxiliar na identificação 

das fases presentes no aço HTP. Fereiduni e Banadkouki (2013) utilizaram a regra das 

misturas para estudar a dureza de um aço dual-phase e afirmaram que devem ser realizadas no 

mínimo cinco medições em cada tipo de microconstituínte. Os autores observaram ainda que 

para o aço estudado por eles, que a regra das misturas pode ser usada para prever a dureza em 

um aço dual-phase. Neste trabalho foram realizadas cinco medições de nanodureza em cada 

fase presente nas amostras utilizando um penetrador Berkovich com uma carga de 2000µN, 

que foi aplicada por 5 segundos para a medição.  
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4. Resultados  

 

4.1. Identificação das fases utilizando microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura 

 

4.1.1. Microscopia óptica- ataque químico com nital  

 

Após os tratamentos térmicos, foi realizada a caracterização microestrutural das amostras para 

avaliar os microconstituíntes presentes no aço e permitir selecionar o melhor método para 

quantificação de fases. A figura 4.1 mostra a evolução microestrutural das amostras 

submetidas a diferentes condições de deformação, atacadas com nital 5%. A figura 4.1 (a), 

(b), (c), (d) e (e) mostra as metalografias das amostras submetidas ao resfriamento contínuo 

nas taxas de 1, 5, 10, 20 e 50 °C/s, respectivamente, na condição sem deformação. Já a figura 

4.1 (f) e (g) mostram as metalografias das amostras com 50 e 75% de deformação abaixo de 

Tnr, respectivamente, submetidas ao resfriamento acelerado de 20ºC/s até 560°C. Nas 

amostras na condição sem deformação, foi possível observar que o aumento da taxa de 

resfriamento provocou refinamento estrutural, com grãos mais finos e com morfologia 

acicular, conforme esperado. Além disso, com o aumento da taxa de resfriamento foi possível 

observar que a fração de perlita diminui. Sendo que a perlita já não foi mais vista em 

microscopia óptica em taxas de resfriamento acima de 20°C/s. 

 Na amostra resfriada à 1°C/s figura 4.1 (a), a microestrutura é composta predominantemente 

de ferrita poligonal com um pouco de perlita. Na taxa de resfriamento de 5°C/s, figura 4.1 (b), 

a microestrutura ainda é predominantemente composta por ferrita poligonal com alguns grãos 

de ferrita quase poligonal e perlita e, começam a aparecer alguns grãos aciculares. Em 10°C/s, 

figura 4.1 (c), a microestrutura predominantemente é ferrita poligonal/ quase poligonal, com 

perlita e MA em menor quantidade e, grãos com morfologia acicular são observados com 

mais frequência ao longo da microestrutura. Para a taxa de resfriamento de 20ºC/s, figura 4.1 

(d), a microestrutura ainda é predominantemente composta por ferrita poligonal/ quase 

poligonal, mas a perlita já não foi mais observada. As regiões escuras observadas na 

micrografia estão relacionadas com MA. Nessa taxa de resfriamento foi possível observar 

colônias de grãos aciculares em maior quantidade quando comparado às taxas de resfriamento 

anteriores. Em 50°C/s, figura 4.1 (e), a microestrutura apresenta um pouco de MA, com 
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(a) 1°C/s (b) 5°C/s 

(c) 10°C/s (d) 20°C/s 

ferrita poligonal/ quase poligonal e ferrita acicular. Nessa taxa de resfriamento, a fração de 

ferrita acicular observada foi a maior dentre todas as taxas de resfriamento estudadas na 

condição sem deformação. 

Para as amostras deformadas foi possível observar que o aumento da taxa de deformação 

diminuiu a formação de ferrita poligonal/ quase poligonal, favorecendo a formação de ferrita 

acicular, além disso, o aumento da deformação refinou a microestrutura, conforme era 

esperado. Para a amostra com 50% de deformação abaixo de Tnr, figura 4.1 (f), foi possível 

observar que a microestrutura é composta de ferrita poligonal/ quase poligonal e ferrita 

acicular em quantidades semelhantes. Para a amostra com 75% de deformação abaixo de Tnr, 

figura 4.1 (g), a microestrutura predominante é ferrita acicular, com ferrita poligonal/ quase 

poligonal ao longo da microestrutura. 
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(e) 50°C/s 

(g) 75% de deformação abaixo de Tnr 

(f) 50% de deformação abaixo de Tnr 
    

 

Figura 4.1: Imagens de microscopia óptica das amostras do aço HTP atacadas com nital 5%. 

 

4.1.2. Microscopia óptica- ataques colorantes 

 

A figura 4.2 mostra as micrografias do aço HTP na condição sem deformação e resfriado a 

10°C/s com os ataques colorantes Klemm’s I e LePera. Na figura 4.2 (a) é possível observar o 

ataque colorante utilizando o reagente Klemm’s I, o reagente colore a ferrita de azul, os 

constituintes MA e perlita permanecem brancos (setas pretas), por não serem atacados. Nessa 

amostra foi possível observar que a microestrutura é composta de ferrita com algumas ilhas de 

MA (regiões brancas- setas pretas) entre os grãos ferríticos. Já a figura 4.2 (b) representa o 

ataque colorante com o reagente LePera, nesse tipo de ataque a ferrita permanece na cor 

laranja, a perlita e/ou bainita aparece com a coloração escura (setas pretas) e o MA aparece 

branco. Observando a micrografia do aço HTP utilizando o reagente LePera foi possível 

afirmar que a análise foi inconclusiva, pois, os padrões de cores esperados não foram 

observados após várias tentativas de ataque nas amostras.  
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(a)  

 

(b) 

 

Os ataques colorantes permitem identificar os microconstituíntes, exceto o reagente LePera, 

utilizado nesse trabalho, para o aço HTP em estudo. Porém, a quantificação de fases 

utilizando esses tipos de reagentes em aços com microestrutura complexa se torna um 

problema, pois, os métodos de quantificação convencionais se baseiam em contraste de cores 

na escala de cinza. O contraste de cores na escala de cinza consiste em agrupar uma cor na 

escala de cinza, por exemplo, se o grão apresentar a cor azul escuro na escala de cinza ele será 

considerado como cinza escuro e se o grão for azul claro, na escala de cinza ele aparecerá 

cinza claro. Na escala de cinza, o cinza mais claro é relacionado com a ferrita e o cinza mais 

escuro com a martensita. Com isso, um grão de ferrita pode ser considerado como martensita 

caso apresente uma coloração mais escura, gerando erros na quantificação, por isso, a 

quantificação e identificação de fases utilizando esse método não foi utilizada neste trabalho. 

 

'   

Figura 4.2: Imagens de microscopia óptica das amostras do aço HTP na condição sem 

deformação resfriado à 10°C/s, ataque colorante (a) Klemm’s I (as setas pretas indicam MA) 

e (b) LePera (as setas pretas indicam Perlita). 

 

4.1.3. Microscopia eletrônica de varredura 

 

As imagens de elétrons secundários, no MEV, permitiram observar e descrever a 

microestrutura do aço HTP mais detalhadamente para as diferentes taxas de resfriamento e 

deformação, os resultados estão apresentados na figura 4.3. As figura 4.3 (a), (c), (e), (g), (i), 

(k) e (m), mostram a microestrutura do aço HTP com ampliação de 500x, nessas imagens foi 

possível observar que a microestrutura ficou mais refinada, a fração de P diminui, até que na 
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amostra resfriada à 50°C/s nas amostras sem deformação e nas amostras deformadas não 

foram mais observadas, conforme mostrado nas imagens de microscopia óptica. 

Para a taxa de resfriamento de 1°C/s, figura 4.3 (a), é possível observar que a microestrutura é 

constituída ferrita poligonal e perlita. A figura 4.3 (b) mostra com detalhes uma perlita (seta 

preta), é possível observar lamelas paralelas com grãos grandes e equiaxiais (seta vermelha) 

ao redor da perlita.  

Aumentando a taxa de resfriamento para 5°C/s, figura 4.3 (c), ainda é possível observar 

perlita em uma matriz de ferrita poligonal, com grãos quase poligonais e grãos um pouco 

menores quando comparados com a taxa de resfriamento anterior. Observando a figura 4.3 

(d), é possível ver a microestrutura com mais detalhes, nessa imagem é possível observar o 

surgimento de partículas de MA ao longo da microestrutura, que surgem junto à perlita, numa 

matriz de ferrita poligonal. 

Para a taxa de resfriamento de 10°C/s, figura 4.3 (e), a microestrutura predominante é ferrita 

poligonal/ quase poligonal, com perlita degenerada. Com o aumento da taxa de resfriamento 

ocorre a formação de perlita degenerada. A fração de MA observada na amostra aumenta em 

relação a taxa de resfriamento anterior e grãos com morfologia acicular começam a aparecer 

na microestrutura, junto com ferrita poligonal e perlita, conforme figura 4.3 (f). 

Aumentando a taxa de resfriamento para 20°C/s, figura 4.3 (g), ainda é possível observar 

grãos de ferrita poligonal/ quase poligonal, nessa taxa, ainda foram observadas colônias de 

perlita, a fração de MA aumentou e os grãos de MA ficaram menores quando comparados às 

taxas de resfriamento anteriores. Grãos com morfologia acicular começaram a ser vistos com 

mais frequência ao longo da microestrutura. Grãos de ferrita poligonal, ferrita acicular, perlita 

e MA podem ser vistos com mais detalhes na figura 4.3 (h), é possível ver grãos de ferrita 

acicular que cresceram em várias direções. A perlita observada nessa taxa de resfriamento é 

pequena, não sendo possível sua observação no microscópio óptico, o MA observado nessa 

taxa de resfriamento é pequeno como a perlita. 

Para a taxa de resfriamento de 50°C/s, figura 4.3 (i) grãos de ferrita poligonal/ quase 

poligonal ainda são vistos na microestrutura, mas, grãos de ferrita acicular aparecem em 

maior quantidade quando comparado às outras taxas de resfriamento. Ainda foram observados 

grãos de bainita granular na microestrutura em pequenas quantidades. Nessa taxa de 

resfriamento, o microconstituínte MA foi observado em maior quantidade dentre todas as 
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(a) 1°C/s   

    

(b) 1°C/s   

    

taxas de resfriamento. A figura 4.3 (j) mostra com detalhes a microestrutura do aço HTP 

resfriado à 50°C/s, nessa micrografia é possível ver grãos com morfologia acicular, grãos 

equiaxiais em maior quantidade e regiões brancas nos contornos dos grãos, que estão 

relacionadas com o microconstituínte MA. Apenas nessa condição foi possível observar 

ocorrência de bainita granular. 

A figura 4.3 (k) mostra a imagem de elétrons secundários da amostra com 50% de 

deformação abaixo de Tnr. A microestrutura é composta por ferrita poligonal/ quase poligonal 

e ferrita acicular, a figura 4.3 (l) mostra a microestrutura com mais detalhes, é possível ver 

grãos de ferrita poligonal e grãos de ferrita acicular, inclusive uma colônia de grãos de ferrita 

acicular. Nessa amostra foi observado alguns grãos aciculares, maiores, que foram 

relacionados com a bainita, por isso, nas amostras deformadas a nomenclatura FA + B foi 

adotada. 

A figura 4.3 (m) mostra a imagem de elétrons secundários da amostra com 75% de 

deformação abaixo de Tnr. A microestrutura, de forma geral, apresenta grãos de ferrita 

poligonal/ quase poligonal e ferrita acicular. A figura 4.3 (n) mostra com detalhes a 

microestrutura da amostra com 75% de deformação abaixo de Tnr, na imagem é possível ver 

grãos aciculares menores e grãos equiaxiais grandes. Nessa amostra foi observado alguns 

grãos aciculares, maiores, que foram relacionados com a bainita, por isso, nas amostras 

deformadas a nomenclatura FA + B foi adotada. 
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(c) 5°C/s   

    

(d) 5°C/s   

    

(e) 10°C/s   

    

(f) 10°C/s   

    

(g) 20°C/s  
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(h) 20°C/s  
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(i)  50ºC/s (j)  50ºC/s 
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(k) 50% de deformação abaixo de Tnr 

 

(m) 75% de deformação abaixo de Tnr 

 

(l) 50% de deformação abaixo de Tnr 

(n) 75% de deformação abaixo de Tnr 

 

    

     

Figura 4.3: Imagem de elétrons secundários dos microconstituíntes do aço HTP. 

 

4.2. Verificação da presença de MA no aço HTP 

 

Durante as análises no microscópio óptico foram observadas algumas partículas que se 

formaram junto à perlita a partir da taxa de resfriamento de 5°C/s. Essas partículas apareciam 

amarelas e estavam quase sempre associadas à perlita. Como o microscópio óptico não foi 

capaz de revelar essas partículas, outras técnicas de microscopia foram utilizadas para revelar 

essas partículas. As amostras resfriadas à 10 e 50°C/s foram analisadas pelas técnicas de 

EBSD e microscopia de força atômica com nanodureza para identificar corretamente essas 

partículas.  

Após analisadas no microscópio óptico, as amostras foram levadas ao microscópio de força 

atômica para tentar identificar a partícula. O AFM permitiu obter o perfil topográfico das 

amostras, uma vez que, as fases mais duras como MA e a cementita presente na perlita não 

são atacadas durante a preparação das amostras para o AFM. Com isso, permanecem mais 
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altas quando comparadas com a ferrita, por não serem atacadas, gerando perfis topográficos 

que permitem analisar as microestruturas no AFM. A técnica de nanodureza foi utilizada para 

auxiliar na identificação da partícula. Algumas nanoindentações foram realizadas utilizando 

um penetrador Berkovich, com uma carga de 1000µN por 5 segundos em algumas partículas 

associadas à perlita. Os valores de nanodureza dessas partículas variaram de 816 a 1183 HV, 

enquanto a FP apresentou dureza variando de 255 a 357 HV, indicando que as partículas 

apresentavam dureza de 2 a 3 vezes superiores à dureza da FP. A figura 4.4 ilustra a diferença 

de dureza entre um grão de FP e uma partícula de MA, nessa imagem é possível observar que 

no grão de FP a penetração foi maior do que na partícula de MA, indicando a menor 

resistência à penetração da FP. Mesmo assim, ficaram dúvidas quanto a natureza da partícula, 

necessitando de outra técnica para a correta identificação dessas partículas. 

 

 

Figura 4.4: Nanodureza em uma partícula de MA e em um grão de FP para amostra do aço 

HTP na condição sem deformação e resfriado à 10°C/s. 

 

Na figura 4.5 (a) é possível observar uma imagem de AFM de uma partícula de MA, indicada 

pela seta preta. No AFM foi possível observar que essa partícula era lisa e apresentava dureza 

elevada, porém, esses resultados foram inconclusivos. Com isso, as amostras foram analisadas 

utilizando o EBSD e, foi plotado o mapa de fases dessas partículas. Foi possível constatar que 

as regiões amarelas e as partículas altas, com valores de dureza altos, observadas no 

microscópio óptico e no AFM se tratavam de MA. A figura 4.5 (b) mostra o mapa de fases 
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(a)  

 

(b)  

 

obtido no EBSD da mesma partícula analisada no AFM, a partícula está indicada pela seta 

preta, é possível ver três regiões distintas no mapa de fases. As regiões vermelhas indicando a 

estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (ferrita), as regiões azuis, indicando a estrutura 

cúbica de face centrada (austenita) e as regiões pretas, indicando pontos que não indexaram na 

análise de EBSD (martensita ou contornos de grãos). Analisando a partícula foi possível ver 

que ela é constituída de austenita e provavelmente martensita. 

 

 

Figura 4.5: Microconstituínte MA observado no aço HTP resfriado à 10°C/s (a) analisado no 

AFM e (b) analisado no MEV- EBSD. 

 

4.3. Definição dos parâmetros para identificar e quantificar as fases utilizando o EBSD 

 

Antes de iniciar a quantificação das fases, foi preciso definir os valores da área crítica para a 

redução de ruídos na condição com e sem deformação. Foi preciso ainda encontrar os valores 

de band slope para cada amostra e os valores de espalhamento de orientação dos grãos (GOS) 

e o fator de forma para as amostras na condição com e sem deformação. A seguir serão 

apresentados os resultados obtidos dos parâmetros necessários para a quantificação e em 

seguida os resultados da quantificação serão apresentados. 
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4.3.1. Redução de ruídos e definição dos grãos 

 

A primeira etapa do processo de quantificação foi determinar um ângulo crítico no qual se 

determina um grão, ou seja, definir o grão. A definição dos grãos é a determinação de um 

valor de desorientação no qual os pixels obtidos nas análises do EBSD serão comparados com 

esse valor determinado. Se a desorientação do pixel for maior que o valor definido, o pixel é 

considerado como uma fronteira de grão. O valor de 5° foi utilizado neste trabalho ao invés de 

15°, pois, além de 5° ser usado para detectar grãos na literatura para esse tipo de metodologia 

de quantificação de fases, neste tipo de técnica de quantificação, o valor de 15° pode gerar 

erros nos resultados. Analisando a elipse preta na figura 4.6 (b) foi possível constatar que 

quando usado o valor de desorientação do grão de 15°, poderia ocorrer que mais de um grão 

fosse considerado como sendo um mesmo grão. Já na figura 4.6 (a), círculo preto, é possível 

observar que o grão considerado como sendo um só na figura 4.6 (b) é composto por dois 

grãos. Usando uma definição de grão de 15°, pode ocorrer de que grãos de fases distintas 

sejam considerados como um único grão de mesma fase, gerando erros na quantificação das 

fases. A quantificação utilizando a definição do grão de 5 e 15° foi realizada para as amostras 

em estudo e as maiores diferenças foram encontradas nas taxas de resfriamento mais lentas. 

Na amostra sem deformação, resfriada à 1°C/s a diferença na fração de FP/FQP utilizando a 

definição do grão de 5° e 15° chegou a uma diferença de 18%. Na amostra sem deformação 

resfriada à 5 e 10°C/s a diferença na fração de FP/FQP utilizando a definição do grão de 5° e 

15° chegou a uma diferença de 9%. Nas demais amostras com e sem deformação a diferença 

foi inferior à 4%, independentemente do valor de definição do grão utilizado (5 ou 15°). 
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(a) 5° 

(b)  15° 

(a)  

 

(b)  

 

 

 

Figura 4.6: Mapa de GOS da amostra resfriada à 50°C/s do aço HTP (a) definição do grão de 

5° (o círculo indica um grão para a definição de grão de 5°) e (b) definição do grão de 15° (a 

elipse indica que usando o valor de 15° para definição do grão, 2 grãos são considerados 

como sendo 1). 
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(a) 1 pixel (b) 4 pixels 

Antes de começar a identificar as fases, foi preciso diminuir os ruídos obtidos durante as 

análises de EBSD. Os ruídos são pontos (pixels) que não indexaram ou indexaram 

incorretamente durante o scan no EBSD, esses pontos são observados na curva de distribuição 

do fator de forma. A amostra utilizada para ilustrar a redução de ruídos foi a resfriada a 

10°C/s na condição sem deformação (esse procedimento foi realizado para todas as amostras 

e os valores de área crítica foi parecido para todas as amostras dentro de uma mesma 

condição, com e sem deformação). A figura 4.7 (a) mostra a curva de distribuição do fator de 

forma para os grãos com área maior que 1 pixel, nessa curva é possível observar um ponto 

totalmente fora da curva no fator de forma (próximo ao valor de 1 para o fator de forma). Para 

eliminar esse pico observado na curva do fator de forma, foi preciso aumentar a área do grão 

até que esse pico sumisse da curva, isso aconteceu na área de 4 pixels, conforme figura 4.7 

(b). O mesmo procedimento foi realizado com as amostras deformadas, a amostra utilizada 

nessa etapa foi a amostra com 50% de deformação abaixo de Tnr, conforme figura 4.8, a área 

na qual o pico totalmente fora da curva foi eliminado foi de 6 pixels. Portanto, os grãos 

considerados neste trabalho apresentam área maior que 4 pixels para a amostra na condição 

sem deformação e 6 pixels para as amostras deformadas. 1 pixel equivale à 0,09 μm2.  

 

   

Figura 4.7: Curva de distribuição do fator de forma do aço HTP resfriado à 10°C/s na 

condição sem deformação. 
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(b) 6 pixels (a) 1 pixel 
 

Figura 4.8: Curva de distribuição do fator de forma do aço HTP amostra com 50% de 

deformação abaixo de Tnr. 

 

4.3.2. Identificação e quantificação de MA+P 

 

Antes de identificar e quantificar a ferrita poligonal/quase poligonal e a ferrita acicular, foi 

preciso eliminar MA e perlita. Esses microconstituíntes foram eliminados utilizando o BS e 

esse procedimento foi realizado para todas as amostras. A figura 4.9 (a) mostra uma imagem 

de BS do aço HTP, nessa imagem é possível observar regiões escuras, que representam MA 

e/ou P, esses pontos precisam ser filtrados e quantificados. A filtragem e a quantificação 

foram realizadas observando o perfil de BS da amostra do aço HTP, figura 4.9 (b), foi preciso 

escolher um valor nessa curva para eliminar essas regiões escuras e a escolha desse valor foi 

feita de acordo com o procedimento descrito no item 3.6.1. A figura 4.9 (c) mostra a imagem 

de BS após identificado e quantificado a fração de MA e/ou P, após esse procedimento, restou 

apenas FP/FQP e FA, com isso, foi possível começar a criar parâmetros para identificar e 

quantificar esses microconstituíntes nas amostras utilizando a técnica de quantificação de 

fases baseada nas características dos grãos. 
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(c)  

 

(a)  

 

(b) 

 

    

 

Figura 4.9: Imagem de Band slope do aço HTP na condição sem deformação, resfriado à 

5°C/s, (a) imagem de BS, (b) perfil de BS e (c) imagem de BS após extração MA e perlita. 

  

4.3.3. Identificação de ferrita poligonal/ quase poligonal 

 

Após filtrar os ruídos e determinar a área crítica, foi possível começar a identificar as fases. 

Para quantificar a FP/FQP, o primeiro critério utilizado foi a desorientação interna dos grãos. 

O GOS foi utilizado como sendo o primeiro parâmetro para identificar a FP/FQP. Na figura 

4.10 (a) é possível observar a curva de distribuição do GOS para a taxa de resfriamento de 

10ºC/s na condição sem deformação, essa curva é assimétrica, indicando que há mais de um 

microconstituínte influenciando na forma da curva. Sabendo disso, foi possível fazer a 

deconvolução do pico medido no programa de análise de dados Origin, utilizando a função 

Gaussiana, de acordo com Sheresta et al. (2014), obtendo dois picos distintos, de menor 

intensidade. A FP/FQP apresentam a desorientação interna dos grãos menor que os grãos de 
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(a)  

 

(b)  

 

FA, com isso, o pico com menor GOS representa a FP/FQP, sendo possível afirmar que o 

GOS da FP/FQP é 0,4 para as amostras na condição sem deformação. 

Para determinar a desorientação interna dos grãos da amostra deformada foi utilizada a 

amostra com 75% de deformação abaixo de Tnr, a curva de GOS dessa amostra pode ser 

observada na figura 4.10 (b). O procedimento para determinar o GOS da amostra deformada é 

o mesmo utilizado para determinar o GOS das amostras sem deformação. Após a 

deconvolução Gaussiana dos picos e, analisando os picos obtidos após a deconvolução, o pico 

com menor GOS (pico da FP/FQP) apresenta valor de 1,25, portanto, o GOS da FP/FQP para 

as amostras deformadas é 1,25. 

 

  

Figura 4.10: Curva de distribuição do GOS do aço HTP para (a) taxa de resfriamento de 

10ºC/s na condição sem deformação e (b) com 75% de deformação abaixo de Tnr.  

 

Como neste trabalho foi adotado um valor único de GOS para todas as amostras dentro de 

uma mesma condição (para as amostras na condição sem deformação o valor de GOS foi 0,4, 

independente da taxa de resfriamento), foi preciso criar um segundo parâmetro para 

identificar e quantificar FP/FQP. A criação de um segundo parâmetro foi necessária para 

evitar que algum grão de FP/FQP com GOS um pouco maior que 0,4 fosse identificado de 

forma errada como FA. O fator de forma foi utilizado como segundo critério para identificar e 

quantificar FP/FQP. Na figura 4.11 (a) é possível observar a curva de distribuição do fator de 

forma para a taxa de resfriamento de 10ºC/s na condição sem deformação. Essa curva é 

assimétrica, indicando que há mais de um microconstituínte influenciando na forma da curva. 

Sabendo disso, foi possível fazer a deconvolução do pico medido no programa de análise de 



 

 

68 

 

(a)  

 

(b)  

 

dados Origin, utilizando a função Gaussiana, de acordo com Sheresta et al. (2014). Após a 

deconvolução do pico medido foi possível obter dois picos de menor intensidade, cada pico 

gerando um valor para o fator de forma. A FP/ FQP apresenta morfologia equiaxial, com isso, 

apresenta baixos valores de fator de forma, assim, o pico com linha tracejada representa o 

fator de forma da FP/ FQP e o valor encontrado para esse critério foi de 2,0.   

A determinação do fator de forma para a amostra deformada foi realizada utilizando a amostra 

com 50% de deformação abaixo de Tnr, o procedimento para determinar o valor foi igual ao 

utilizado na determinação do valor da amostra sem deformação. A figura 4.11 (b) mostra a 

curva de distribuição do fator de forma da mostra deformada, bem como a deconvolução dos 

picos, sabendo que a FP/FQP apresenta fator de forma menor que a FA, o valor do fator de 

forma obtido para a FP/FQP nas amostras deformadas é 2,0. Com isso, o fator de forma não é 

afetado pela deformação, uma vez que, os valores de fator de forma foram iguais. 

 

  
 

Figura 4.11: Curva de distribuição do fator de forma do aço HTP para (a) taxa de resfriamento 

de 10ºC/s na condição sem deformação e (b) com 50% de deformação abaixo de Tnr. 

 

A tabela 4-1 mostra os parâmetros e seus respectivos valores, utilizados para identificar e 

quantificar FP/ FQP e FA no aço HTP na condição sem deformação. A tabela 4-2 mostra os 

parâmetros e seus respectivos valores, utilizados para identificar e quantificar FP/ FQP e FA + 

B no aço HTP na condição com deformação 
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Tabela 4-1: Parâmetros utilizados para identificar e quantificar FP/ FQP e FA no aço HTP na 

condição sem deformação 

Fase GOS Fator de Forma 

FP/FQP 0,4 2,0 

FA - - 

 

Tabela 4-2: Parâmetros utilizados para identificar e quantificar FP/ FQP e FA + B no aço HTP 

na condição com deformação 

Fase GOS Fator de Forma 

FP/FQP 1,25 2,0 

FA + B - - 

 

4.4. Quantificação de fases 

 

Após definidos os valores dos parâmetros necessários para quantificar FP/FQP e FA, foi 

possível identificar esses microconstituíntes para as diferentes condições de resfriamento e 

deformação. A figura 4.12 mostra um mapa de área dos grãos do aço HTP na condição sem 

deformação, no qual são apresentados os mapas de área dos grãos com as frações dos 

microconstituíntes obtidos após a quantificação das fases. O mapa de área dos grãos foi 

utilizado apenas para ilustrar os grãos de FP/FQP e FA obtidos após a quantificação de fases. 

Para essa condição, foi possível confirmar o que foi observado na microscopia óptica e no 

MEV, o aumento da taxa de resfriamento favorece a formação de ferrita acicular, ou seja, com 

o aumento da taxa de resfriamento a formação de ferrita poligonal/ quase poligonal diminuiu, 

dando origem à formação de FA, como esperado. A fração dos microconstituíntes utilizando o 

EBSD, obtidos em cada taxa de resfriamento na quantificação de fases pode ser observada na 

tabela 4-3. 
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(a) 1°C/s  

FP/FQP  

 

FA 

(b) 1°C/s  

(c) 5°C/s  

(e) 10°C/s  

(d) 5°C/s  

(f) 10°C/s  

 

     

     

     



 

 

71 

 

(g) 20°C/s  (h) 20°C/s  

(i) 50ºC/s  (j) 50ºC/s  

     

     

Figura 4.12: Mapa de área dos grãos do aço HTP na condição sem deformação. 

 

Tabela 4-3: Fração dos microconstituíntes do aço HTP para diferentes condições de 

resfriamento sem deformação 

Taxa de 

resfriamento (°C/s) 

Fases (%)   

MA + P MA FP/FQP FA 

1 1  -  97  2  

5 2  - 87 11 

10 2   - 84 14 

20 -  4  61  35  

50 - 6 54 40 

 

A figura 4.13 mostra um mapa de área dos grãos do aço HTP na condição com deformação, 

na qual são apresentados os mapas com as frações dos microconstituíntes obtidos após a 
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(a) 50% de deformação abaixo de Tnr 

FP/FQP  

 

FA 

(b) 50% de deformação abaixo de Tnr 

(d) 75% de deformação abaixo de Tnr (c) 75% de deformação abaixo de Tnr 

quantificação das fases. O mapa de área dos grãos foi utilizado apenas para ilustrar os grãos 

de FP/FQP e FA + B obtidos após a quantificação de fases. Para essa condição, foi possível 

confirmar o que foi observado na microscopia óptica. O aumento da deformação favorece a 

formação de ferrita acicular, ou seja, a deformação potencializa o número de sítios disponíveis 

para nucleação de ferrita acicular/ bainita, diminuído a formação de ferrita poligonal/ quase 

poligonal, como esperado. A fração dos microconstituíntes utilizando o EBSD, obtidos em 

cada esquema de deformação pode ser observada na tabela 4-4. 

 

     

     

Figura 4.13: Mapa de área dos grãos do aço HTP na condição com deformação. 
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Tabela 4-4: Fração dos microconstituíntes do aço HTP para diferentes condições de 

deformação com resfriamento de 20°C/s 

Deformação 
                 Fases (%)   

MA FP/FQP FA+B 

50% de deformação 

abaixo de Tnr 
1  53 46  

75% de deformação 

abaixo de Tnr 
1 30 69 

 

4.5. Quantificação de fases utilizando o método dos pontos 

 

A quantificação utilizando o método dos pontos foi realizada para avaliar a diferença entre a 

quantificação baseada nas características dos grãos e a técnica de quantificação de fases mais 

utilizada para quantificação de fases, permitindo avaliar a confiabilidade da quantificação de 

fases utilizando o EBSD. A tabela 4-5 apresenta os resultados da quantificação das fases das 

amostras analisadas na condição sem deformação (resfriadas a 10 e 20°C/s) e na condição 

com deformação (50% de deformação abaixo de Tnr).  

 

Tabela 4-5: Fração de fases dos microconstituíntes do aço HTP utilizando o método de 

contagem por pontos 

Condição 
Fases (%)   

P MA FP/FQP FA 

Sem deformação e 

resfriada à 10°C/s 
1  1 87  11 

Sem deformação e 

resfriada à 20°C/s 
1  3 66 30 

50% de deformação 

abaixo de Tnr 
-   1 56 43 

 

4.6. Utilização da regra das misturas para avaliar a fração de fases obtida no EBSD  

 

A regra das misturas foi utilizada como outro método para validar a quantificação de fases 

utilizando a fração dos microconstituíntes obtidas na quantificação das fases utilizando o 

EBSD, com base nas propriedades mecânicas. A tabela 4-6 mostra os valores de dureza dos 
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microconstituíntes que foram utilizados para calcular a dureza utilizando a regra das misturas. 

A tabela 4-7 apresenta os resultados da quantificação das fases das amostras analisadas na 

condição sem deformação (resfriadas a 10 e 20°C/s).  

 

Tabela 4-6: Dureza dos microconstituíntes utilizada para estimar a dureza utilizando a regra 

das misturas 

Taxa de 

resfriamento (°C/s) 

Microdureza (HV) 

FP/FQP FA MA 

10 157 ± 2 202 ± 3 290 ± 6 

20 152 ± 5 203 ± 5 305 ± 3 

 

Tabela 4-7: Dureza dos microconstituíntes do aço HTP utilizando a regra das misturas  

Taxa de 

resfriamento (°C/s) 

                    Microdureza (HV)   

Medida com 

microdurômetro 

Regra das misturas 

(Fração de Fases do 

EBSD) 

10 153 ± 3             166  

20 158 ± 2              173 
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5. Discussão 

 

5.1. Identificação e quantificação das fases utilizando microscopia óptica e 

microscopia eletrônica de varredura 

 

Neste trabalho FP/ FQP foram consideradas como sendo o mesmo microconstituinte. Esses 

microconstituíntes se formam em faixas de temperaturas semelhantes e a densidade de 

defeitos também é semelhante. A diferença entre esses microconstituíntes se dá pelos 

contornos dos grãos, a FQP tem contornos de grãos irregulares, enquanto a FP tem contornos 

de grãos regulares.  

A microscopia óptica (figura 4.1) permitiu avaliar a evolução microestrutural do aço HTP nas 

condições com e sem deformação. Na condição sem deformação foi possível observar que o 

aumento da taxa de resfriamento promove o refinamento microestrutural, sendo que a 

microestrutura fica mais fina e colônias de perlita não foram observadas em taxas superiores a 

20°C/s. Utilizando as imagens de elétrons secundários (figura 4.3), foi possível observar que a 

20°C/s ainda havia perlita na microestrutura, porém, a perlita era pequena e em menor 

quantidade. Ainda analisando as imagens de microscopia óptica, foi possível observar que 

alguns grãos aciculares começaram a ser observados em taxas acima de 5°C/s. As imagens de 

elétrons secundários permitiram confirmar a formação de ferrita acicular a partir de 5°C/s, 

nessa taxa começam a ser observados MA junto à perlita, que provavelmente se formou 

devido à saturação de carbono pela perlita. Em 10°C/s, a perlita já não se formou em forma de 

ripas paralelas, pelo resfriamento rápido, que faz com que não haja tempo para a formação de 

uma microestrutura lamelar, como na figura 4.3 (b). Na figura 4.3 (h) foi possível observar 

uma região que aparenta ser o ponto de nucleação de ferrita acicular, nessa região há alguns 

grãos que cresceram em direções aleatórias. Aumentando a taxa de resfriamento para 50ºC/s, 

a microestrutura tem muitos grãos aciculares, mas não deu para afirmar que FA era a 

microestrutura predominante nessa condição. MA foi observado a partir de 5°C/s, com o 

aumento da taxa de resfriamento, esse microconstituínte diminuiu de tamanho e foi visto com 

mais frequência ao longo da microestrutura e, ficando mais bem distribuído à 50°C/s. Ainda 

observando a figura 4.3 (j), foi possível observar um grão de bainita granular, esse grão 

apresenta marcas de subestrutura e ripas de MA associadas a ele, evidenciando algumas 

características típicas desse microconstituinte. Esse microconstituínte foi observado apenas 
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nessa amostra em poucas quantidades, por isso, não foi quantificado separadamente da FA. 

Ogata (2009) observou em amostras de um aço microligado não deformadas e submetidas a 

diferentes condições de resfriamento que a microestrutura se torna predominantemente FA na 

taxa de resfriamento de 60°C/s. Comportamento semelhante foi observado neste trabalho, 

mesmo em taxas altas 50°C/s a microestrutura é predominantemente FP. 

 Nas amostras deformadas foram observados muitos grãos poligonais/ quase poligonais com 

50% de deformação abaixo de Tnr, mesmo assim, muita ferrita acicular foi observada nessa 

condição. Já na amostra com 75% de deformação abaixo de Tnr, poucos grãos poligonais/ 

quase poligonais foram observados. Em nenhuma condição de deformação foi observado 

perlita, tanto pela microscopia óptica, como na microscopia eletrônica de varredura, indicando 

que a deformação para o aço HTP evita a formação desse microconstituínte. Zhao et al. 

(2017) também não observaram a formação de P em um aço HTP submetido a diferentes 

condições de deformação e resfriamento. Os autores também observaram que aumentando a 

deformação, aumenta a fração de ferrita acicular, enquanto a fração de ferrita poligonal 

diminui. A deformação favorece a formação de ferrita acicular, conforme esperado, isso fica 

claro quando as três amostras resfriadas à 20°C/s, uma sem deformação, com 50% de 

deformação abaixo de Tnr e outra com 75% de deformação abaixo de Tnr são comparadas, 

confirmando o que Zhao et al. (2003) mostram, que a deformação favorece a formação de FA 

em taxas relativamente altas (superiores à 5°C/s). Nas amostras deformadas, ainda foram 

observados grãos alongados, que foram chamados de bainita, porém, neste trabalho a bainita 

não foi estudada, uma vez que, na condição sem deformação, que é o foco principal deste 

estudo, foram observados apenas ocorrências de bainita em 50ºC/s. Nas amostras deformadas, 

foram observados graõs semelhantes à bainita, a nomenclatura FA + B foi adotada. Para 

separar e quantificar FA e B um estudo mais avançado é necessário, neste trabalho, este 

estudo não foi possível devido ao curto tempo. 

Ataques colorantes foram realizados para tentar quantificar os microconstituíntes utilizando o 

método de contagem por pontos automatizado. As diferentes fases aparecem de diferentes 

cores quando ataques colorantes são utilizados. Neste trabalho, foi realizada a tentativa de 

atacar com Klemm’s I e Le Pera para tentar observar alguma diferença de cor entre a ferrita 

poligonal e a ferrita acicular. É possível observar na figura 4.2 (a) utilizando o ataque 

Klemm’s I que há grãos de ferrita poligonal na cor azul claro e azul escuro, com isso, não 

seria possível separar a ferrita poligonal/ quase poligonal da ferrita acicular e realizar a 

quantificação. Como o método de contagem por pontos automatizado se baseia em contraste 
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de cores dos pixels e as fases não tem a mesma coloração, então, a ferrita poligonal/ quase 

poligonal poderia ser classificada erroneamente como outra fase. O microconstituínte MA 

pode ser facilmente identificado e quantificado por esse método, as setas pretas na figura 4.2 

(a) indicam as regiões brancas, de MA, que não são atacadas, por terem alto teor de carbono. 

Zaefferer  et al. (2008) observaram este mesmo comportamento e afirmaram que ataques 

colorantes não permitem identificar os diferentes tipos de ferrita. Utilizando o LePera não foi 

possível observar diferença de cor entre as fases, então para esse trabalho o LePera não foi 

conclusivo.  

 

5.1.1. Microconstituínte MA 

 

A identificação e a quantificação do microconstituínte MA pode ser feita utilizando ataques 

colorantes, porém, os ataques colorantes estão relacionados com o teor de carbono do 

microconstituínte. Utilizando ataques colorantes como o Klemm’s e o LePera, o MA fica 

branco, por ter alto teor de carbono e não ser colorido. A distinção utilizando ataques 

colorantes em aços com microestrutura complexa se torna um pouco difícil, pois, se a bainita, 

tiver alto teor de carbono e muitos defeitos, a região permanece branca, gerando erros na 

identificação e quantificação de fases. 

Para evitar confundir MA com outros microconstituíntes, o AFM com nanodureza foi 

utilizado para identificar a partícula que aparecia junto à perlita em taxas lentas (até 10°C/s). 

Em taxas mais rápidas (acima de 10°C/s) essas partículas apareciam bem distribuídas ao 

longo da microestrutura nas amostras sem deformação. O AFM e a nanodureza foram 

utilizados para tentar identificar alguma característica específica da partícula com o 

microconstituínte MA (figura 4.5 (a)). A nanodureza mostrou que as partículas altas 

observadas no AFM são mais duras que a ferrita, como mostrou a figura 4.4. Ramirez (2008) 

mostra que a diferença entres os valores de nanodureza de um aço microligado variou de 2,4 a 

2,75. Comparando esse resultado com os valores de nanodureza encontrados neste trabalho, a 

diferença entre os valores foi próxima. Mesmo utilizando essas técnicas os resultados foram 

inconclusivos, assim, o EBSD foi utilizado para tentar identificar a natureza dessas partículas. 

Além disso, o mapa de fases (figura 4.5 (b)), foi utilizado para mostrar que essas regiões eram 

compostas de MA. Em taxas lentas foi observado a presença de carboneto de ferro, garantindo 

que o aço tinha MA e não bainita nas regiões brancas dos ataques colorantes. 
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A quantificação dessa fase foi realizada utilizando o BS que permitiu separar as regiões claras 

(ferrita) das regiões escuras (MA e/ou P). O gráfico de BS foi utilizado para realizar os cortes 

das regiões escuras e permitiu obter diferentes valores para cada condição estudada, isso se 

deu pelo fato de que as regiões escuras variaram de amostra para amostra. Esse parâmetro foi 

utilizado com cautela para evitar a superestimação das regiões escuras, que também poderiam 

gerar erros na quantificação das fases. Zhu et al. (2012) utilizaram o BS como critério para 

separar martensita de ferrita e conseguiram diferenciar as fases pelo fato de apresentarem 

densidade de defeitos diferentes, gerando padrões de difração diferentes entre essas fases.   

Após conhecer bem todos os microconstituíntes presentes no aço, foi possível escolher a 

metodologia para identificação e quantificação dos microconstituíntes utilizando o EBSD. A 

metodologia baseada nas características dos grãos, foi selecionada por ser uma técnica 

automatizada, que permite obter pequenos erros de medição quando comparada a técnicas de 

quantificação mais utilizadas na literatura.  

 

5.2. Parâmetros para quantificação das fases 

 

O primeiro procedimento realizado foi escolher o valor de desorientação para definição dos 

contornos de grão. Este valor precisou ser escolhido com cuidado, para evitar erros de 

medição, por exemplo, dois grãos sendo considerados como sendo um, como mostrado figura 

4.6. O valor de 5° foi escolhido devido à metodologia utilizada neste trabalho, que foi 

semelhante à proposta por Shrestha et al. (2014) e Zhao et al. (2017), que também adotaram 

esse valor para quantificar os mesmos microconstituíntes que foram identificados neste 

trabalho (exceto a bainita). Esse parâmetro foi o mesmo, tanto para a condição com e sem 

deformação, ao contrário da área mínima definida para os grãos (figura 4.7 e figura 4.8), que 

foi maior nas amostras deformadas, indicando que a deformação faz com que mais ruídos 

sejam introduzidos na análise.  

Após a realização desses procedimentos, foi possível começar a criar os parâmetros para 

identificar a FP/QP. Neste trabalho a desorientação interna dos grãos foi obtida pelo GOS, 

que permitiu a obtenção de perfis de desorientação interna dos grãos diferentes, para a 

condição com e sem deformação (figura 4.9). Pelo GOS, foi possível confirmar que a 

deformação tem influência na desorientação interna dos grãos, isso se dá pelo fato de que a 
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deformação aumenta o número de defeitos no interior dos grãos e o GOS está diretamente 

ligado aos defeitos que um reticulado cristalino apresenta. Os valores de GOS obtidos para a 

condição com deformação foram parecidos e o mesmo comportamento foi observado para as 

amostras sem deformação, com isso, um único valor de GOS foi adotado para cada condição. 

Zhu et al. (2012) afirmam que em amostras não deformadas o valor de desorientação interna 

dos grãos é menor do que em amostras deformadas, isso foi confirmado neste trabalho. O 

aumento na taxa de resfriamento individualmente, não foi capaz de elevar consideravelmente 

o número de defeitos no interior dos grãos quando comparado com as amostras deformadas, 

mantendo o valor de GOS baixo. 

A criação de um segundo parâmetro para identificar a FP/QP foi necessária para evitar que 

algum grão de FP/FQP com um valor de GOS um pouco mais alto seja confundido com FA. 

Esse procedimento foi necessário, pois, foram adotados valores de parâmetros únicos para a 

condição com e sem deformação para quantificar os microconstituíntes. Com isso, o critério 

fator de forma foi criado para evitar esse problema, uma vez que, a FA e a FP/FQP 

apresentam morfologias distintas. A FP/FQP é equiaxial, enquanto a FA é acicular, 

apresentando valores de fator de forma maiores que a FP/FQP. Tanto para a condição com e 

sem deformação a FP/FQP apresentou o mesmo fator de forma (figura 4.10), evidenciando 

que independente da condição com e sem deformação, o fator de forma será o mesmo para a 

FP/FQP. 

A ferrita acicular foi obtida por exclusão após identificar MA, P e FP/FQP. Na amostra sem 

deformação e resfriada à 50°C/s foram observadas ocorrencias de bainita granular. Já nas 

amostras deformadas, bainita foi observada com mais frequência ao longo da microestrutura, 

por isso, a nomenclatura FA + B foi adotada para as amostras deformadas neste trabalho. Para 

identificar e quantificar esses microconstituíntes separadamente nas amostra deformadas será 

preciso estudar mais técnicas e parâmetros que podem auxiliar na separação desses 

microconstituíntes.  

 

5.3. Quantificação de fases 

 

A definição dos parâmetros para identificar as fases foi necessária para quantificação dos 

microconstituíntes e deve ser realizada com cuidado para evitar a superestimação da fração de 
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fases. A quantificação das fases foi realizada de acordo com a metodologia proposta por 

Shrestha et al. (2014) que quantificaram FP, FA e B em três aços semelhantes, variando o teor 

de Nb e que obtiveram um erro máximo de 6% do seu método quando comparado com o 

método de quantificação por pontos. Igualmente, foi adotada a metodologia proposta por 

Zhao et al. (2017) que quantificaram FP/FQP, FA e FB em um aço microligado, submetidos a 

diferentes condições de resfriamento contínuo. Os autores obtiveram um erro pequeno quando 

comparado com a quantificação utilizando o método por pontos.  

A quantificação de fases confirmou o que foi observado nas imagens de microscopia óptica 

(figura 4.1) e microscopia eletrônica de varredura (figura 4.3), para as condições estudadas. A 

ferrita poligonal é a microestrutura predominantemente em todas as taxas de resfriamento nas 

amostras sem deformação. A 1°C/s, numa taxa de resfriamento de equilíbrio a microestrutura 

é composta praticamente de ferrita poligonal, nessa taxa há tempo para que ocorra a difusão 

do carbono e ocorra a formação de grãos equiaxiais. Ao contrário da maior taxa de 

resfriamento, 50°C/s, que tem muitos grãos aciculares. Era esperado que em 50°C/s a 

microestrutura predominante fosse a ferrita acicular, porém, a quantificação mostrou que a 

ferrita poligonal apareceu em uma fração volumétrica um pouco maior que a ferrita acicular 

(tabela 4-3). Ogata et al. (2009) estudou um aço API 5L X65 submetido a diferentes 

condições de resfriamento contínuo na condição sem deformação e observou que a ferrita 

acicular foi predominante em taxas de resfriamento superiores à 60°C/s.  

A amostra com 50% de deformação abaixo de Tnr apresentou fração de FP/FQP quase 

poligonal um pouco superior à fração de ferrita acicular. A amostra com 75% de deformação 

abaixo de Tnr apresentou uma microestrutura composta predominantemente por ferrita 

acicular. Aumentando a deformação foi possível obter a maior fração de ferrita acicular em 

todas as condições estudadas. Zhao et al. (2017) afirmam que o aumento da deformação 

favorece o aumento da formação de ferrita acicular. A deformação atua como força motriz 

para nucleação de ferrita acicular, uma vez que, insere defeitos no interior dos grãos, que são 

empanquecados quando deformados abaixo de Tnr. Esses defeitos atuam como sítios de 

nucleação para ferrita acicular. Zhao et al. (2017) e Kim et al. (2008) também observaram que 

o aumento na deformação favorece a nucleação de ferrita acicular. 

Comparando a fração dos microconstituíntes após diferentes condições de deformação e 

resfriamento contínuo utilizando o EBSD e o método de contagem por pontos, foi possível 

observar que a diferença na quantificação de fases utilizando esses dois métodos é mínima. 
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As Tabela 4-4 e 4-5 mostraram a quantificação de fases utilizando o método baseado nas 

características dos grãos utilizando o EBSD para as amostras submetidas a diferentes 

condições de resfriamento, na condição sem deformação e para as amostras deformadas, 

respectivamente. A tabela 4-7 apresentou a fração dos microconstituíntes obtidos para o 

método de contagem de pontos das amostras resfriadas a 10 e 20°C/s na condição sem 

deformação e com 50% de deformação abaixo de Tnr. A partir dessas tabelas foi possível 

observar que a diferença máxima das frações dos microconstituíntes entre os métodos de 

quantificação foi de 5%. Para a amostra não deformada e resfriada à 10°C/s, a diferença entre 

a fração das fases utilizando os dois métodos de quantificação foi de 3%, tanto para a 

FP/FQP, como para a FA. Para a amostra não deformada e resfriada à 20°C/s a diferença entre 

a fração das fases utilizando os dois métodos de quantificação foi de 5%, tanto para a 

FP/FQP, como para a FA. E para a amostra com 50% de deformação abaixo de Tnr, a 

diferença entre as frações de fases utilizando os dois métodos foi de 3% para FP/FQP e 2% 

para a FA. Mostrando que a quantificação utilizando o EBSD permite identificar e quantificar 

a fração de fases como o método de quantificação por pontos. 

A regra das misturas foi utilizada como um método alternativo para validar a quantificação de 

fases baseada nas características dos grãos, utilizando o EBSD. A regra das misturas permite 

calcular as propriedades mecânicas com base nas frações volumétricas e nas microdurezas dos 

microconstituíntes. Utilizando as frações dos microconstituíntes obtidas no EBSD e as 

microdurezas de cada fase, foi possível estimar a dureza do aço. Esses valores foram 

comparados com os valores de dureza obtidos nas medições utilizando o microdurômetro. As 

amostras sem deformação, resfriadas à 10 e 20°C/s, foram utilizadas para esse estudo e 

mostraram que a diferença entre a dureza utilizando o método das misturas e as medições 

utilizando o microdurômetro máxima, foi de 17 HV (tabela 4-7). Para a amostra resfriada a 

10°C/s, a diferença foi de 13HV e para a amostra resfriada a 20°C/s, a diferença foi de 17 HV. 

Mais medições precisam ser realizadas em mais regiões das amostras, para avaliar o erro do 

método e confirmar se esse método realmente pode servir como uma alternativa para validar a 

quantificação de fases. 
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6. Conclusões 

 

• Foi possível definir um método para identificação e quantificação de fases em um aço 

HTP submetido a diferentes condições de resfriamento e deformação (abaixo de Tnr e 

antes da transformação de fases), utilizando o EBSD. Com esse método a fração de P, 

MA, FP/ FQP e FA foi obtida. Em seguida, a quantificação de fases utilizando o 

método por pontos foi realizada para comparar e avaliar a diferença na fração dos 

microconstituíntes obtidos após diferentes condições de deformação e resfriamento 

utilizando as duas metodologias, a diferença máxima entre as frações das fases foi de 

5%, comparando os dois métodos. A quantificação de fases utilizando o EBSD 

permitiu identificar e quantificar os diferentes microconstituíntes quando comparada a 

outros métodos, mas os parâmetros precisam ser mais refinados.  

• Os métodos de quantificação por pontos e utilizando o EBSD mostraram que a fração 

de FP/FQP diminui com o aumento da taxa de resfriamento e da deformação, 

enquanto a fração de FA aumenta com o aumento da deformação e da taxa de 

resfriamento, conforme era esperado.  

• A regra das misturas permitiu avaliar a quantificação das fases utilizando o EBSD com 

base nas propriedades mecânicas e mostrou que a diferença da dureza medida no 

microdurômetro e a dureza obtida pelo método dos pontos foi de 17HV. 
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7. Sugestões para trabalhos futuros 

 

• Refinar a metodologia de quantificação das fases para poder separar e quantificar 

ferrita acicular de bainita em amostras deformadas e adicionar mais parâmetros para 

quantificação de fases em amostras na condição sem deformação. 

• Refinar a metodologia de validação utilizando a regra das misturas, realizando mais 

medidas de dureza em diversas regiões da amostra para obter o erro desta 

metodologia. 
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