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RESUMO 

 

Aços de baixo carbono são de uso amplamente difundido em diversos setores industriais, 

especialmente por sua versatilidade e baixo custo de produção. Uma de suas aplicações 

é como consumível de soldagem a arco por proteção gasosa, particularmente no 

processo de solda MIG/MAG, sendo conhecido como metal de adição. Na produção 

deste arame consumível, o aço é conformado mecanicamente por laminação, seguido 

de trefilação para redução de sua área de seção transversal. Este aço possui manganês 

e silício como elementos de liga, o primeiro sendo um estabilizador da fase austenita à 

temperatura ambiente. Na etapa de resfriamento deste aço, ainda em sua produção, esta 

fase é retida em sua microestrutura, possuindo um alto potencial de prejudicar as 

propriedades mecânicas deste aço, uma vez que com os esforços mecânicos envolvidos 

na laminação e trefilação esta austenita pode se transformar em fases mais frágeis, como 

a martensita, acarretando em falhas no material. Por isso, os objetivos principais deste 

trabalho são de identificar a presença desta fase prejudicial antes que o aço seja 

submetido a esforços mecânicos que possam comprometer sua performance e produto 

final, propondo assim uma técnica de caracterização que seja rápida, de baixo custo e 

que possua uma boa precisão. A metalografia com ataque químico pelo reagente LePera 

foi a técnica principal de caracterização escolhida para se avaliar a fração volumétrica 

de austenita retida e do componente martensita-austenita devido principalmente à sua 

facilidade e baixo custo para realização industrial e, para comparação dos resultados 

obtidos por esta técnica, realizou-se a difratometria de raios-X e microscopia eletrônica 

de varredura. Estas técnicas se provaram extremamente concordantes entre si com 

relação aos seus resultados, podendo se avaliar uma fração volumétrica mínima de 

austenita retida e do componente martensita-austenita de até 3% no material. 

 

Palavras-chave: Aço. Austenita Retida. Caracterização Microestrutural. Consumível de 

Soldagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

Low carbon steels are widely used in many industrial segments, especially due to its 

versatility and low cost of production. One of its applications is the use in gas metal arc 

welding, particularly in metal inert gas and metal active gas (MIG/MAG) welding, being 

known as a metal consumable. For such purpose, the low carbon steels are mechanically 

processed by conformation, in processes such as steel rolling followed by wire drawing 

for reduction in its cross-sectional area. This steel contains manganese and silicon and 

the first is an austenite stabilizer in low temperatures. In the cooling stage of this steel, 

due to the presence of the chemical elements that stabilizes the austenite, this phase is 

retained in the microstructure and it holds the potential to be extremely detrimental to the 

mechanical properties of this steel, since the austenite can transform, by mechanical 

stress involved in the steel rolling and wire drawing processes, into martensite, known as 

an extremely brittle phase. Taking these pieces of information into consideration, it is 

highly important to characterize this material before submitting it to these conformation 

processes. Thus, the main objectives of this thesis are to identify and propose the best 

characterization technique that is quick to run and has a low cost of reproduction. 

Metallography using LePera reagent was chosen as the main technique to evaluate the 

retained austenite and martensite, since this technique is easy to perform and has a low 

cost of industrial implementation. X-ray diffractometry and scanning electron microscopy 

were the chosen techniques to compare the volume fraction results obtained by 

metallography and these proved to be extremely in agreement with each other in relation 

to their results, being able to evaluate a minimum volumetric fraction of retained austenite 

and martensite-austenite component up to 3% in the material.  

 

Keyworks: Steel. Retained Austenite. Microstructural Characterization. Welding 

Consumable.  
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1. Introdução  
 

Com a crescente industrialização, busca-se cada vez mais materiais que atendam 

requisitos de propriedades mais refinadas. Uma das classes destes materiais são os 

metálicos, especialmente os aços, que apesar de serem materiais de uso relativamente 

antigo, ainda são utilizados em larga escala, devido seu baixo custo de produção e 

abundância de matéria prima. Além disto, possuem enorme potencial de passarem por 

mudanças e melhorias nas suas propriedades mecânicas, elétricas, térmicas, entre 

outros (SHACKELFORD, 2008).  

Devido sua versatilidade, os aços são utilizados em diversos setores industriais, 

como os de construção civil, aeronáutico e de processos de soldagem. Em 2019, quase 

2 milhões de toneladas de aço foram produzidos mundialmente, indicando que a 

demanda por este produto é alta e que estudos para seu aprimoramento continuam 

essenciais (WORLDSTEEL, 2020).  

 Diante de sua aplicabilidade em vários setores, destaca-se o de soldagem, onde 

os aços podem ser aplicados como matéria prima de peças ou como consumíveis desta 

prática, que é largamente utilizada industrialmente, uma vez que trata-se de um processo 

barato, rápido e versátil para união física entre duas ou mais peças de geometrias 

complexas ou, até mesmo, reparar algum componente danificado (VILLANI, 2011). 

Os aços que são utilizados como consumíveis para o processo de soldagem são, 

em sua maioria, de baixo carbono, possuindo até 0,20% em peso de carbono em sua 

composição, fato que garante, principalmente, boa ductilidade e, consequentemente,      

boa conformabilidade nos processos de transformação de materiais metálicos, como a 

laminação e trefilação. Estes tipos de aço são fabricados a partir de um tarugo, que em 

seguida é laminado, produzindo o fio máquina e, por fim, trefilados, com a finalidade de 

diminuir a área de sua seção transversal circular, para bitolas que variam entre 0,02 mm 

até 25 mm (FERREIRA, 2015).  

No entanto, no processo de fabricação destes aços, especificamente na etapa de 

resfriamento da laminação à quente, que ocorre de maneira brusca, origina-se, além das 

fases previstas pelo diagrama de fase Fe-C, em equilíbrio, uma fase conhecida como 

austenita retida, metaestável em temperatura ambiente (TIMOKHINA, 2004), que 
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interfere nas propriedades mecânicas do material. Sabe-se que estes tipos de aços não 

são temperáveis, ou seja, não é possível a formação da martensita por processos 

adifusionais, especialmente pela baixa quantidade de carbono em sua composição. 

Entretanto, como a austenita retida é altamente sensível a esforços mecânicos, é 

possível uma transformação desta fase para a martensita, quando o material é submetido 

a alguma força ou deformação, como ocorre nos processos de laminação e trefilação. 

Assim, caso a austenita retida se transforme em martensita, uma fase extremamente 

frágil, durante os processos de redução de área, corre-se o risco de o material falhar e 

haver sua perda e a perda de toda a sua produção (FERREIRA, 2015; PEREIRA, 2017).  

Por isso, é extremamente importante a identificação da fase austenita retida antes 

de se realizar o processamento de trefilação. Entre as técnicas de caracterização do 

material, destaca-se a metalografia por microscopia óptica, que é a técnica de 

caracterização rápida, barata e com uma boa precisão, além de técnicas complementares 

como a microscopia eletrônica de varredura e a difratometria de raios-X (ZHAO, 2000), 

como exemplos.  
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2. Objetivos e Justificativa 
 

2.1 Objetivos 
 

O objetivo principal desta monografia foi de estudar os diferentes tipos de 

identificação e quantificação da fase austenita retida em aços de baixo carbono que são 

aplicados na fabricação de arames trefilados para soldagem, visando identificar a técnica 

que é mais apropriada do ponto de vista industrial, que possui boa precisão e que seja 

ao mesmo tempo rápida e possua um baixo custo de realização.  

Entre os objetivos específicos, a monografia buscou principalmente:  

• empregar a técnica de metalografia neste tipo de aço, considerando diferentes 

tipos de ataques químicos para identificação das fases presentes no material;  

• quantificar estas fases presentes, sobretudo calcular o percentual da fase 

austenita retida, identificada por estas técnicas;  

• empregar as técnicas de difratometria de raios-X (DRX) e de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) para identificação das fases cristalinas presentes 

no material, e posteriormente realizar a comparação entre os resultados 

previamente obtidos da metalografia;  

• correlacionar todos os resultados com o objetivo de avaliar se as técnicas são 

confiáveis para a identificação de austenita retida neste tipo de material.  

 
 

2.2 Justificativa 
 

Com o crescente refinamento nos processos de soldagem, em particular dos tipos 

MIG e MAG, busca-se cada vez mais o melhor tipo de consumível (arame metálico) para 

ser utilizado, que reúna principalmente um balanço ótimo de propriedades mecânicas e 

baixo custo para tais finalidades. Os aços de baixo carbono são materiais que são 

adequados para esta aplicação, e já são largamente empregados em larga escala. 

Apesar destas vantagens, os aços de baixo carbono possuem em sua composição os 

elementos de liga manganês e silício, que estabilizam a fase austenita na temperatura 

ambiente, retendo-a e submetendo a fase a uma condição de metaestabilidade. Por isso, 

quaisquer provocações de esforços mecânicos no material causam a transformação da 
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austenita retida em martensita, fase que por sua vez é extremamente frágil. Este fato 

ocorre nos processos de fabricação do arame durante a trefilação do material, gerando 

trincas e até mesmo a fratura completa do produto trefilado, havendo assim uma falha no 

processamento, do processo produtivo do arame e a perda do material (FERREIRA, 

2015; PEREIRA, 2017).  

Do ponto de vista industrial, falhas no processo produtivo é um fato que como 

consequência natural gera muitas perdas lucrativas. Por isso, é preciso que se 

estabeleça uma metodologia rápida e eficiente de identificação da fase austenita retida 

antes de realizar os processos básicos de conformação de materiais metálicos, como no 

caso da laminação e trefilação, visando identificar o percentual máximo desta fase na 

microestrutura para que se possa fabricar o arame de forma a não perder o material, 

otimizar o processo e maximizar os lucros.  

Embora inúmeras técnicas de caracterização de materiais estejam disponíveis nos 

dias de hoje, há ainda uma deficiência na literatura no que se diz respeito ao emprego 

destas técnicas na quantificação da fase austenita retida nos aços destinados a 

consumíveis de soldagem (FERREIRA, 2015). Por isso, busca-se por este trabalho 

identificar a técnica mais adequada, ou seja, que possui uma boa precisão de 

identificação da fase, além de ser de rápida e de baixo custo para atender as demandas 

industriais.  
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3. Revisão da literatura 
 

3.1 Aços  
 

Os materiais metálicos possuem uma ótima versatilidade para serem empregados 

como diversos tipos de produtos em vários setores industriais, fato que se deve 

principalmente às suas propriedades mecânicas, térmicas e elétricas. Essa classe de 

materiais é empregada especialmente em setores automotivos, aeronáuticos e de 

construção civil (SHACKELFORD, 2008). 

Embora dentre os metais haja uma enorme quantidade de elementos que podem 

ser aplicados em sua forma “pura”, os metais são aplicados em ligas, ou seja, são 

combinados a outro elemento, não necessariamente metálico, adicionado para formar 

uma mistura homogênea ou heterogênea e conferir ao metal principal melhores 

propriedades e/ou ampliar sua gama de aplicações e, principalmente, diminuir seu custo 

de produção e de processamento (CALLISTER, 2013).  

Entre as diversas ligas metálicas existentes nos dias de hoje, as ligas de aço são 

as que possuem uma posição de destaque, tanto comercialmente quanto 

economicamente, devido à sua alta aplicabilidade e um baixíssimo custo de produção 

frente aos outros tipos de ligas no mercado. Os aços são conhecidos por serem 

constituídos majoritariamente pelos elementos ferro e carbono, sendo assim basicamente 

uma liga ferro-carbono (Fe-C), com uma porcentagem em peso de carbono entre 

0,008%p até 2,11%p (CALLISTER, 2013) e também é possível se encontrar outros 

elementos de liga presentes, como o manganês, silício, vanádio, níquel e cromo.  

O carbono possui um papel fundamental no que se diz respeito às propriedades, 

em especial às mecânicas, do aço em questão. Este atua no ferro formando uma solução 

sólida intersticial, ou seja, este se encontra nos interstícios entre os átomos de ferro. No 

entanto, o carbono possui uma baixa solubilidade no ferro em temperaturas ambientes 

(SCHEGOSCHESKI, 2017). Desta forma, um composto químico de alta resistência 

mecânica se forma no aço, a cementita, ou carboneto de ferro (Fe3C), que oferece ótimos 

valores de resistência à tração e dureza, ideal para aços ferramenta e aços destinados à 

construção civil (CALLISTER, 2013). Por outro lado, aços com baixos teores de carbono 

possuem uma menor quantidade de Fe3C, contando assim com menores valores de 



22 

 

 

resistência à tração e dureza, mas com ótima ductilidade e ideal para aços destinados à 

consumíveis de soldagem, por exemplo (CALLISTER, 2013; AWS, 2005).  

Conforme a porcentagem em peso de carbono presente no aço, é usualmente 

utilizado uma nomenclatura para classificação de seus tipos, a saber:  

• Aços baixo carbono: são, atualmente, os mais produzidos industrialmente devido 

a sua maior versatilidade e capacidade de serem processados com maior 

facilidade, principalmente por conta de sua maior ductilidade. Possuem entre 

0,008%p e 0,25%p de carbono em sua composição, sendo largamente aplicados 

como consumíveis de soldagem e em aplicações que requeiram um processo de 

trabalho a frio para aumento de resistência mecânica, como em chapas, 

tubulações, entre muitos outros (CALLISTER, 2008).  

• Aços médio carbono: apresentam um maior nível de resistência mecânica, dureza 

e abrasão se comparados aos de baixo carbono. A porcentagem em peso deste 

elemento neste tipo de aço está entre 0,25%p e 0,60%p. São muito utilizados 

industrialmente, principalmente por possuírem uma boa temperabilidade, sendo 

seus produtos altamente capazes de serem submetidos a diversos tratamentos 

térmicos para fins de aumento de resistência mecânica, como a própria têmpera e 

o recozimento. Produtos comuns representantes desta classificação são 

engrenagens, rodas e alguns equipamentos (SAKAMOTO, 2018).  

• Aços alto carbono: dentre os três tipos de aço classificados, são os que possuem 

os maiores valores de resistência mecânica, à tração, dureza, porém apresentam 

alta fragilidade associado às grandes quantidades de carboneto de ferro nos 

interstícios do ferro. Possuem as maiores quantidades em peso de carbono, que 

variam entre 0,60%p até 2,11%p de carbono. São empregados em situações nas 

quais é necessário o emprego de um material muito resistente, como em aços 

ferramenta, fato que se dá especialmente devido ao seu alto valor de dureza e 

capacidade abrasiva. Desta forma, para se potencializar ainda mais estes valores, 

são comumente submetidos a tratamentos térmicos de têmpera, seguido de 

revenimento para alívio de tensões (SAKAMOTO, 2018). 

Desta forma, considerando que os aços possuem uma grande variedade que 

dependem basicamente de sua composição, tratamentos térmicos e histórico de 
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processamento, é de grande interesse que se utilize o diagrama Ferro-Carboneto de 

Ferro (Fe-Fe3C), evidenciado na figura 1, conhecido também como diagrama de fases 

Ferro-Carbono, que relaciona campos de fases formados pelo ferro e carboneto de ferro 

a diferentes temperaturas e percentual em peso de carbono (CHIAVERINI, 1990). O 

diagrama se torna uma ferramenta muito poderosa para previsão das fases 

microestruturais do aço, aspecto importante a qualquer projeto de engenharia que se 

utilize deste material.  

 

Figura 1 - Diagrama de Fases Ferro - Carboneto de Ferro (Fe-Fe3C). 

 

Fonte: CALLISTER (2013).  

 

É importante ressaltar, a partir do diagrama Fe-Fe3C, que este compreende dois 

tipos de materiais que são distintos em propriedades, estrutura, microestrutura e até 

mesmo pelo nome. Como mencionado anteriormente, os aços são compreendidos de 

uma faixa estrita de composição em peso de carbono, ou seja, de 0,008% até 2,11%. 

Após esta porcentagem, a liga é denominada de ferro fundido (COSTA E SILVA, 1988).  
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Ainda de acordo com o diagrama ferro-carboneto de ferro, pode-se observar que 

existem campos que representam as fases do material em uma situação de equilíbrio 

termodinâmico para determinada composição e temperatura e em condições de 

resfriamento lento, onde as linhas que delimitam as fases representam linhas de 

transformação de fases, nas quais há uma mudança expressiva das propriedades gerais 

do material (LIMA, 2005).  

 

3.1.1 Ferrita  
 

A ferrita, fase predominantemente presente à temperatura ambiente, identificada 

no diagrama de fases como alfa (α), também chamada de ferro-α, é uma fase cuja 

microestrutura é formada por grãos equiaxiais, resultantes do resfriamento da austenita 

(SOUZA, 2013). É uma fase que possui boa ductilidade por haver uma maior presença 

de ferro, que se cristaliza em uma estrutura denominada cúbica de corpo centrada (CCC). 

Além disso, pela predominância do ferro em sua composição, a fase possui uma natureza 

ferromagnética, fato que deixa de ser tão expressivo ao se aumentar a temperatura ou 

alterando-se a composição de carbono no aço (RIOS, 2007).  

É importante frisar que nos aços a ferrita α é acompanhada juntamente de lamelas 

de cementita, que são mais comuns à medida que se aumenta o teor de carbono da liga 

metálica. A esta microestrutura se dá o nome de perlita, que possui uma resistência 

mecânica superior ao da ferrita α devido a presença da cementita, que por sua vez é uma 

fase dura e frágil (LIMA, 2005). Nas figuras 2(a) e (b) abaixo, evidencia-se as diferenças 

microestruturais da ferrita e perlita por meio de uma micrografia: 
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Fonte: CALLISTER (2013).  

 

3.1.2 Austenita 
 

Austenita, também conhecida como fase gama (ɣ), estável a temperaturas acima 

de 727 ºC, é uma fase que possui uma estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC) 

a qual, por possuir um maior empacotamento atômico se comparado à estrutura CCC 

aliado a um maior número de sistemas de deslizamento de discordâncias, é mais dúctil 

que a ferrita (CHIAVERINI, 1990). Além disso, a 770 ºC, ainda no campo de fases da 

austenita ocorre a transformação magnética do ferro, também denominada de 

temperatura Curie, na qual o ferro deixa de ser ferromagnético (COSTA E SILVA, 1988). 

As transformações que envolvem a austenita são extremamente importantes no estudo 

de tratamentos térmicos, uma vez que a austenitização é o ponto de início de diversos 

tipos de transformações de fases que geram diversos tipos de microestruturas e, 

consequentemente, de propriedades diferentes no aço.  

Apesar da austenita ser estável termodinamicamente apenas em temperaturas 

acima de 727 ºC, pode-se encontrá-la em temperaturas ambientes (25 ºC) caso haja a 

presença de elementos de liga gamagênicos, como o manganês, níquel, cobre e 

nitrogênio, que aumentam a faixa de estabilidade desta fase. É válido ressaltar que à 

temperatura ambiente, a ocorrência da austenita é denominado de austenita retida 

Figura 2 - Micrografias de um aço contendo predomínio de: (a) ferrita (b) perlita. 

(a) (b) 
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(CHIAVERINI, 1990). Na figura 3, pode-se verificar a microestrutura de grãos 

austeníticos:  

 

Figura 3 - Micrografia da fase austenita. 

 

Fonte: CALLISTER (2013).  
 
 

3.1.3 Martensita 
 
Apesar do diagrama Fe-Fe3C ser uma poderosa ferramenta no setor siderúrgico, 

este leva em consideração apenas as reações de transformação que ocorrem com um 

resfriamento muito lento, em condições de equilíbrio termodinâmico. No entanto, o que 

ocorre industrialmente na produção ou tratamento térmico de um aço é o resfriamento 

brusco a partir da austenita, conhecido como têmpera. Na têmpera, os átomos de 

carbono que, em condições de resfriamento brando se moviam por difusão para os 

contornos de grão de austenita formando a ferrita e cementita formam uma solução sólida 

supersaturada na ferrita, em uma transformação dita como adifusional. Com o 

resfriamento, a rede cristalina é distorcida com o excesso de soluto, devido a formação 

de uma estrutura chamada de tetragonal de corpo centrado (TCC), que possui um maior 

volume se comparado às estruturas CCC e CFC. Devido à alta dureza da solução sólida 

supersaturada formada e a distorção da rede cristalina (que consequentemente acarreta 

na formação de tensões residuais no material), a fase martensita e produtos que possuem 
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esta fase microestrutural possuem uma dureza extremamente alta comparada a outros 

tipos de aço, mas também com uma alta fragilidade, o que limita quaisquer tipos de 

processamentos que se deseja realizar no aço (CHIAVERINI, 2008).  

Com diferentes meios e intensidades de resfriamento, pode-se obter, além da 

martensita, outros tipos de microestruturas, como a bainita e diferentes tipos de perlita 

(CHIAVERINI, 2008). Para se prever, fora do equilíbrio, como tais resfriamentos afetam 

a microestrutura e propriedades dos aços, utiliza-se o diagrama tempo-temperatura-

transformação (TTT), evidenciada na figura 4:  

 

Figura 4 - Diagrama Tempo-Temperatura-Transformação para uma liga hipotética de 
aço carbono. 

 

Fonte: CALLISTER (2013).  
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3.2 Características da Formação de Austenita Retida 
 

Como dito anteriormente, as condições de resfriamento na produção de um 

produto metálico são extremamente importantes no desenvolvimento microestrutural do 

material, altera suas propriedades mecânicas e consequentemente seu desempenho em 

serviço. Por isso, tratamentos térmicos são realizados nos aços para se buscar um 

balanço ideal entre suas propriedades mecânicas, especialmente resistência mecânica e 

ductilidade, que são duas propriedades que possuem uma natureza inversamente 

proporcional. Dependendo da aplicação para a qual o material foi selecionado, é 

desejável que sua matriz seja ferrítica, ou seja, mais dúctil e, em outras, a formação da 

martensita é indispensável para aços que devem possuir uma alta resistência mecânica.  

No entanto, a formação da martensita por tratamento térmico de têmpera se 

restringe somente a determinados tipos de aço, como os de médio carbono, que possuem 

teor de carbono ideal para que este elemento fique em solução sólida supersaturada e 

também forme compostos e estruturas de alta dureza. Este fenômeno ocorre porque o 

carbono age no material diminuindo a temperatura de início e final da transformação 

martensítica (Ms e Mf, respectivamente), e aumenta o tempo necessário para ocorrer a 

transformação.  

 Para os aços baixo carbono, a martensita não pode ser obtida por meio de 

têmpera, uma vez que o tempo para transformação é insuficiente e a temperatura de 

transformação martensítica Ms é muito alta e a temperatura de transformação final da 

martensita é muito baixa, sobretudo com a presença de elementos que estabilizam a 

austenita à temperatura ambiente, diminuindo a temperatura Mf para abaixo de 0 ºC, 

como o manganês (HERRING, 2005). O efeito dos elementos de liga na temperatura de 

transformação martensítica pode ser verificado pela Equação 1 (HUALLPA, 2011) abaixo:  

 
 

 Ms = 539 – 423(%C) – 30,4(%Mn) – 17,7(%Ni) – 12,1(%Cr) – 7,5 (%Mo) (1) 
 

 
 

em que os coeficientes são multiplicados pelo teor de cada elemento de liga (C, Mn, Ni, 

Cr, Mo) dando como resultado a temperatura de início da transformação martensítica.  
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 Portanto, para um aço cujos teores de carbono são muito baixos, a temperatura 

Ms é ainda alta, porém não há tempo hábil para o início da transformação martensítica. 

Nestes casos, o aço em questão é dito como não temperável. A figura 5 evidencia o 

diagrama TTT para um aço carbono cujo percentual em peso de carbono é igual a 

0,08%p:  

 

Figura 5 - Diagrama TTT para o aço SAE 1008. 

 

Fonte: Adaptado de ASM (1977).  

 

 Nestes casos, como não há transformação de fases completa, além da formação 

da ferrita e cementita, origina-se a fase chamada de austenita retida (AR), microestrutura 

que foi congelada durante o resfriamento brusco do material a partir de temperaturas 

maiores que 727 ºC durante o processamento do material ou em um tratamento térmico 

(VOORT, 2009).  

 A presença de austenita em temperaturas ambientes a torna metaestável, mesmo 

com a adição de elementos de liga gamagênicos, que reduzem a temperatura Ms e 
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propiciam a estabilidade da austenita em temperaturas abaixo de 727 ºC. A presença da 

austenita retida pode ser benéfica para alguns tipos de aços, como os Dual Phase (DP) 

e os multifásicos. Estes materiais apresentam o fenômeno conhecido como plasticidade 

induzida por deformação (em inglês Transformation Induced Plasticity – TRIP) e possuem 

uma fração de austenita retida em sua microestrutura de até 20%. Como a austenita é, 

por definição, uma fase mais dúctil que a ferrita, a presença desta facilita o 

processamento do aço por conformação ou a sua submissão a tratamentos 

termomecânicos, como o trabalho a frio (encruamento). A partir da deformação destes 

aços, a austenita retida sai de sua condição de metaestabilidade e sofre a transformação 

martensítica por cisalhamento, garantindo a estas classes de materiais uma boa 

resistência mecânica, pela presença de martensita, bem como uma trabalhabilidade, 

garantida pelas fases ferrita e austenita retida (TIMOKHINA, 2004). 

 Apesar da presença da austenita retida ser desejável nestes tipos de aços, em 

outros, como em aços ferramenta ou em aços destinados a consumíveis para soldagem 

a presença da austenita é extremamente prejudicial para seu desempenho. Nestes 

últimos, a presença de austenita retida torna o material sensível a aplicações de tensões 

externas, pois uma vez que esta fase é metaestável, quaisquer aplicações de tensões ou 

deformações no material, como ocorre no caso de fios-máquina para a fabricação de 

arames para soldagem, pode transformar a austenita retida em martensita ou bainita, 

ambos de dureza alta. Além disso, associado à transformação austenita – martensita se 

observa alterações volumétricas causadas pela mudança de célula unitária (CFC para 

TCC). Este fenômeno causa trincas e diminui a performance do material em serviço e até 

mesmo a perda deste durante o processo de trefilação, que envolve grandes tensões 

para reduzir a área de seção transversal do arame. Desta forma, mesmo em pequena 

quantidade, austenita retida não é desejável para estes casos (FERREIRA, 2015).  

 A adição de elementos gamagênicos, como mencionado anteriormente, 

estabilizam a austenita em temperatura ambiente, o que facilita a formação da austenita 

retida nos aços. Exemplos de elementos gamagêneos são o manganês, níquel, cobalto, 

carbono e nitrogênio, os quais ampliam o campo de fases da austenita de forma a reduzir 

a temperatura crítica de transformação de fases A1 e A3 do diagrama de fases Fe-Fe3C 

(DINIZ, 2006), mostrados na figura 6:  
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Figura 6 - Linhas de transformação A1 e A3 no diagrama Fe-Fe3C 

 

Fonte: Adaptado de CALLISTER (2013).  
 

  
Além disso, fatores como a porcentagem em peso de carbono e o teor do elemento 

de liga gamagênico alteram a fração de austenita retida nos aços. O manganês é o 

elemento de liga que mais exerce influência na formação desta fase se comparado aos 

outros elementos, com exceção do carbono e, coincidentemente, está virtualmente 

presente em todos os tipos de aços em, no mínimo, 0,3%p Mn (TOTTEN, 2006).  

 A figura 7 mostra o efeito dos diferentes elementos gamagênicos na formação da 

austenita retida:  

 
 
 
 

A1 

A3 
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Figura 7- Efeito dos elementos de liga na fração de Austenita Retida para um aço com 

1%p de carbono. 

 
 

Fonte: TOTTEN (2006).  
 
 

Além da adição dos elementos de liga, fatores como o meio de resfriamento do 

aço, seja por tratamentos térmicos ou no processamento deste acarretam em uma 

mudança na formação de austenita retida. A tabela 1 demonstra este fato, levando em 

consideração que a fração formada de austenita retida está diretamente associada às 

temperaturas Ms e Mf de transformação martensítica e que o resfriamento foi realizado a 

partir de temperaturas superiores a 727 ºC (CHIAVERINI, 2008).   
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Tabela 1 - Influência do resfriamento na fração de austenita retida. 

Resfriamento  % de austenita retida  

Água, a 20 ºC 5,8 

Óleo, a 20 ºC 7,0 

Óleo, a 120 ºC, seguido de ao ar a 20 ºC 9,5 

Banho de Sal a 230 ºC, seguido de ao ar a 20 ºC 10,6 

 

Fonte: Adaptado de Chiaverini (2008).  

 

Ainda segundo Chiaverini, medidas para eliminar ou diminuir a fração volumétrica 

de austenita retida nos aços cujas propriedades são prejudicadas pela iminência de 

transformação desta fase em martensita são:  

 

• Resfriamento do aço em temperaturas sub-zero, como por exemplo o resfriamento 

em meio de nitrogênio líquido, uma vez que a temperatura final de transformação 

martensítica é extremamente baixa, chegando a temperaturas abaixo de 0 ºC. Tal 

prática faz com que haja valores próximos de 100% de austenita já transformada 

após o resfriamento, seja em perlita e ferrita para aços de baixo carbono ou até 

mesmo martensita para médio e alto carbono. No entanto, o emprego de super-

resfriamentos de tal magnitude pode levar a um enorme choque térmico e, por 

conseguinte, aparecimento de trincas e fendas ao longo do material (CHIAVERINI, 

1988).  

• Operações de revenido, outro tipo de tratamento térmico que geralmente é 

empregado para alívio de tensões com o aparecimento da martensita. Contudo, 

neste caso, o revenido realizado a temperaturas de até 400 ºC promove a 

transformação final da austenita residual em outras microestruturas que são 

menos frágeis que a martensita (CHIAVERINI, 1988). 
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3.3 Aço como consumível de soldagem 
 

3.3.1 Soldagem  
 

Considerando o quão versátil são os aços em termos de propriedades e 

processamento, uma aplicação muito recorrente nos dias de hoje é a de atuarem como 

consumíveis de soldagem. Soldagem é um processo de união de dois ou mais materiais 

e é largamente utilizado em escala industrial por serem caracterizados por possuírem um 

baixo custo de execução e também como um tipo de processamento que pode ser 

realizado para peças de geometrias muito complexas e que não podem ser produzidas 

por processamentos convencionais (VILLANI, 2011).  

Entre todos os processos de soldagem, o que se destaca pelo emprego de aço 

como consumível é o processo de soldagem a arco com proteção gasosa (GMAW). 

Neste, o grande interesse é que haja a fusão do consumível por um arco elétrico que é 

protegido por um gás reativo, como o CO2, caracterizando o processo de solda Metal 

Active Gas (MAG) ou um gás inerte, como argônio ou nitrogênio, no processo Metal Inert 

Gas (MIG) (WAINER, 2004). Este processo de solda MIG/MAG é altamente interessante 

do ponto de vista industrial especialmente pela sua alta simplicidade de operação, sendo 

um processo semi-automático, contando com uma alta velocidade e taxa de deposição 

da solda (VILLANI, 2011).  

Além disso, o eletrodo consumível utilizado é geralmente um aço de baixo carbono 

com adições de manganês, que além de possuir um baixo custo de produção, ainda 

possui propriedades mecânicas essenciais para este tipo de processo (FERREIRA, 

2015).  

 

3.3.2 Produção do eletrodo consumível de soldagem 
 
 

O eletrodo utilizado na soldagem MIG/MAG é obtido desde tarugos, que são 

submetidos ao processo de laminação à quente para redução de área transversal. A 

laminação é um processo de conformação de materiais metálicos e tem por produtos 

finais a produção de perfis, chapas, barras, placas e, em especial o fio-máquina, que é 

matéria prima na produção de arames para lã de aço, fixadores, porcas, parafusos, pinos 
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bola e arames destinados a consumíveis de solda (GERDAU, 2019). Em particular, o fio-

máquina para fabricação dos arames por etapas posteriores de trefilação possui em 

média 5,5 mm de bitola, embora possa possuir maiores diâmetros, caso seja do interesse 

do cliente (FERREIRA, 2015). É preciso que se haja um controle preciso da temperatura 

e da taxa de resfriamento em processos de laminação a quente, para que o tamanho de 

grão seja controlado e também evitar que haja o aparecimento de fases indesejáveis na 

microestrutura do material que alterem suas propriedades mecânicas, sobretudo a 

austenita retida.  

Para a produção dos arames a partir do fio-máquina, é realizado uma etapa de 

trefilação do material, para que sua área de seção transversal seja diminuída para bitolas 

muito pequenas, que variam entre 0,02 mm até 25 mm (FERREIRA, 2015). No caso 

particular deste estudo, o material é reduzido de 5,50 mm até 0,80 mm. Na trefilação, o 

material é puxado por tração através de uma fieira, em diversos passes. Como 

consequência, há um aumento de temperatura deste material até cerca de 200 ºC 

(DIETER, 1986). Este aumento de temperatura reflete na possível transformação de 

fases de quaisquer porções de austenita retida do processo de laminação à quente em 

fases mais frágeis, como a martensita, fato que causa a fratura do material no processo 

de trefilação. Além disso, as altas tensões envolvidas no processo podem causar a 

transformação da austenita em outras fases por cisalhamento, o que é indesejável 

(PEREIRA, 2017). Portanto, apesar do processo de produção destes arames ser feito em 

escala industrial e de maneira rápida, deve-se haver um cuidado adicional para que não 

haja a formação de austenita retida no processo sob o risco de perdas de material. É 

fundamental também que haja um maior entendimento das condições de formação da 

austenita retida, bem como a detecção precoce desta fase, para que o processo ocorra 

de forma a maximizar a produção e os lucros.  

 
 

3.4 Métodos de Quantificação de Austenita Retida  
 
 

Como a fração volumétrica de austenita retida é um fator importante no tocante às 

propriedades e desempenho do aço em serviço, a sua identificação, tanto 

qualitativamente quanto quantitativamente é de extrema importância na seleção do 
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melhor material para a aplicação desejada. Por isso, faz-se uso de diversas técnicas de 

caracterização, que auxiliam na visualização da austenita.  

Sabe-se que, hoje em dia, os métodos de metalografia e ataque químico pelo 

reagente Nital produzem diversas incertezas com relação à identificação da austenita 

retida nos aços. Portanto, é preciso se buscar métodos alternativos de caracterização 

destes materiais (FERREIRA, 2015; ZHAO, 2000; NOGUEIRA, 2012).  

 

3.4.1 Metalografia 
 
 

A metalografia é a técnica mais comum e mais usual na caracterização 

microestrutural de materiais metálicos. Esta permite visualizar com boa precisão o 

tamanho de grão, fases presentes na microestrutura, presença de inclusões, distribuição 

dos constituintes do aço e o teor de carbono, que possuem extrema importância nas 

propriedades do material final (ROHDE, 2010). Além disso, a metalografia pode ser 

realizada entre as etapas de processamento dos metais, como por exemplo entre a 

laminação e trefilação, analisando-se o fio máquina, sendo um processo simples, 

relativamente rápido e de baixo custo, compondo uma análise extremamente 

interessante em processos industriais (COLPAERT, 2008).  

As etapas de preparação metalográfica consistem em um corte da amostra, 

seguido de embutimento, lixamento, polimento e ataque químico da região analisada. O 

ataque químico é realizado para revelar a microestrutura do metal e permite uma análise 

mais detalhada de suas individualidades (COLPAERT, 2008). Após a preparação da 

amostra, esta pode ser caracterizada macroscopicamente, como em casos de análise de 

zonas termicamente afetadas em materiais soldados ou microscopicamente, pela 

microscopia óptica (MO). 

No entanto, a técnica de microscopia óptica associada à metalografia é limitada a 

análise pelo operador, o que pode gerar uma propagação de erros gerados pela má 

visualização, além do emprego de normas técnicas e de outros recursos operacionais 

para a quantificação das fases, que podem ser imprecisas (MARDER, 1982).  

Para a quantificação de austenita retida, a metalografia tem se provado uma 

técnica prática e rápida, desde que seja realizada com um cuidado adicional, 
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principalmente devido a presença de duas ou mais fases presentes na microestrutura, 

como a ferrita, cementita, austenita retida e, em alguns casos, martensita que por ventura 

se originou da austenita pela influência de fatores externos ao material. Por isso, a 

solução de ácido nítrico diluído em álcool (Nital) não é utilizada para estes casos mais 

específicos, embora este tipo de ataque seja amplamente difundido e eficaz em práticas 

metalográficas para aços com uma ou duas fases presentes, nos dias de hoje 

(FERREIRA, 2015).  

O ataque químico com Nital para casos cujo aço possui mais de uma fase dificulta 

a identificação precisa das fases, e sua micrografia por microscopia óptica se revela 

apenas em tons de cinza, como ilustra a figura 8:  

 

Figura 8 - Micrografia de um aço baixo carbono que, presumidamente, possui a fase 

austenita retida (Ataque com Nital 3%). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Para contornar o problema apresentado pela difícil caracterização pelo ataque de 

Nital, estudos têm reportado a utilização de reagentes químicos que provocam o 

aparecimento de cores na microestrutura, revelando desta forma diversas cores 

associadas às diferentes fases microestruturais do material. A metalografia com cores se 
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torna então necessária diante esta necessidade de quantificar a austenita retida. O 

processo de preparo da amostra é o mesmo, se diferindo pelo tipo de ataque químico 

com diferentes reagentes.  

A tabela 2 evidencia os diferentes tipos de reagentes utilizados na técnica de 

metalografia com cores e também as cores apresentadas pelas diferentes fases 

microestruturais:  

 

Tabela 2 - Associação entre reagentes e respectivos efeitos de colorização na 

microestrutura (Legenda: ferrita (α), austenita retida (AR), cementita (Fe3C), martensita 

(α’), perlita (P)). 

Solução  
Efeitos na 

microestrutura  
Limitações  

2-5% Nital seguido de 10% 

metabissulfito de sódio aquoso 

AR: branca 

α: branca 

P: escura 

α': escura 

P, Fe3C, α' sem 

distinções 

LePera: mistura 1:1 de 1% de 

metabissulfito de sódio aquoso e 4% 

picral  

AR: branca 

α: amarela ou azul 

P: amarela ou azul 

α': branca 

AR e α' sem 

distinções  

4% picral seguido de 2% de 

metabissulfito de sódio aquoso 

α: marrom 

AR: branca 

α': branca 

AR e α' sem 

distinções 

2% Nital seguido de aquecimento ao 

forno 

AR: roxa 

α': azul escuro 

α: bege 

Etapa de tratamento 

térmico adicional 

 
Fonte: AMAR (2003). 
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O reagente LePera, mostrado na tabela, mostrou-se em diversos trabalhos como 

o reagente mais apropriado na identificação da austenita retida, como no trabalho de 

Nogueira, 2012. Neste, o autor pôde obter com elevada precisão a quantidade de 

austenita retida em um aço SAE 4350, conhecido por ser multifásico (NOGUEIRA, 2012).  

A figura 9 mostra a micrografia de um aço baixo carbono, quando submetido ao 

ataque químico do reagente LePera:  

 

Figura 9 - Microestrutura de um aço baixo carbono (TRIP 800), onde as fases α e αB 

representam a ferrita e ɣR a austenita retida. 

 

Fonte: MAZZAFERRO (2009).  
 
 
 

Combinado à metalografia de cores, o uso de softwares se mostra como uma boa 

alternativa para realizar medidas quantitativas, reduzindo os erros operacionais. Estes 

tipos de softwares de imagem identificam a austenita retida pela diferença de contraste 

provocado pela presença de cores diferentes originadas pelo ataque químico, e calcula 

a fração da fase de interesse automaticamente (LOMBARDO, 2010).  
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3.4.2 Difratometria de Raios-X (DRX) 
 
 

A difratometria de raios-X, conhecida como DRX, é uma técnica de caracterização 

de materiais que se baseia no fenômeno de difração de raios-X por estruturas cristalinas, 

na qual a radiação incide na estrutura cristalina e é refletida com um ângulo de mesmo 

valor de incidência por átomos paralelos, separados por uma distância que é intrínseca 

a cada tipo de estrutura cristalina (QUEIROZ, 2013).  

A representação do fenômeno da difração, descrito acima, pode ser vista na figura 

10:  

 

Figura 10 - Representação do fenômeno de difração por planos cristalinos paralelos. 

 

 
Fonte: Adaptado de UFPR (2021). 

 
 
 

É importante frisar que o fenômeno de difração segue a Lei de Bragg, da equação 

2, a qual é extremamente importante e uma das bases da técnica de difratometria de 

raios-X:  

 

 𝜆 = 2𝑑 sin 𝜃 (2) 

 

onde λ é o comprimento da onda de radiação incidente, d é a distância interplanar e θ é 

o ângulo de incidência e reflexão da onda.  

 

θ 
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 Desta forma, quando a amostra de aço é submetida ao difratômetro, uma radiação 

é incidida sobre a amostra, em ângulos entre 0 e 90º, dependendo do equipamento. 

Quando a relação da Lei de Bragg da equação 2 é satisfeita, um pico de intensidade é 

gerado no difratograma (BLEICHER, 2000).  

 Como a técnica é empregada principalmente quando a fase predominante do 

material é cristalina, como no caso da maioria dos materiais metálicos, a identificação da 

fase austenita retida se torna possível especialmente para aços baixo carbono, onde a 

identificação se torna facilitada por esta técnica, uma vez que a estrutura cristalina e 

planos cristalográficos da austenita, martensita e ferrita são diferentes (FERREIRA, 

2015).  

 A caracterização é feita, portanto, pela comparação entre padrões cristalográficos, 

presentes em banco de dados e é especialmente empregada na identificação qualitativa 

das fases, embora seja possível a quantificação percentual das fases, por meio do 

método de refino de Rietveld (RIETVELD, 1969).  

Além disso, com a difusão da técnica e o crescente uso de aços TRIP e dual phase, 

que possuem austenita retida em sua microestrutura, foi possível a criação da norma 

técnica da American Society for Testing and Materials (ASTM), a ASTM E 975 – 13, que 

trata da quantificação da austenita retida em aços de microestrutura predominantemente 

ferrítica por meio da equação 3 (ASTM, 2013):  

 

 

 

𝑉𝛾 =  

(
𝐼𝛾

𝑅𝛾
)

(
𝐼𝛼

𝑅𝛼
) + (

𝐼𝛾

𝑅𝛾
)

 (3) 

 

 

onde Iɣ e Iα representam a intensidade dos picos austenita e ferrita, respectivamente, e 

Rɣ e Rα valores pré-estabelecidos na norma técnica e dependem da radiação utilizada no 

ensaio de difratometria. As radiações mais utilizadas no ensaio são de cobre (Cu-Kα), 
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cobalto (Co-Kα), cromo (Cr-Kα) e molibdênio (Mo-Kα), cada uma com suas vantagens e 

desvantagens (FERREIRA, 2015).  

 Caso no difratograma haja a ocorrência de mais de um pico de intensidade de 

difração das fases ferrita e austenita, pode-se calcular sua fração pela equação 4 (ASTM, 

2013):  

 

 

𝑉𝛾 =  (
1

𝑞
 ∑

𝐼𝛾𝑗

𝑅𝛾𝑗

𝑞

𝑗=1

) / [(
1

𝑃
 ∑

𝐼𝛼𝑖

𝑅𝛼𝑖

𝑃

𝑖=1

) + (
1

𝑞
 ∑

𝐼𝛾𝑗

𝑅𝛾𝑗

𝑞

𝑗=1

) ] (4) 

 

onde P e q são a quantidade de picos correspondentes às fases austenita e ferrita, 

respectivamente, e os parâmetros I e R são iguais aos da equação 3.  

Por fim, generalizando-se a equação 4 para os casos em que há a presença de 

martensita, além da austenita retida e ferrita, tem-se, pela equação 5 (MURDOCK, 2004):  

 
 
 

𝑉𝑖 =  (
1

𝑛
 ∑

𝐼𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

) / [(
1

𝑛
 ∑

𝐼𝛼𝑖

𝑅𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

) + (
1

𝑛
 ∑

𝐼𝛾𝑗

𝑅𝛾𝑗

𝑛

𝑗=1

) + (
1

𝑛
 ∑

𝐼𝛼′𝑗

𝑅𝛼′𝑗

𝑛

𝑗=1

) ] (5) 

 
 

É importante ressaltar que a técnica de difratometria de raios-X possui um limite 

de detecção das fases cristalinas que depende de diversos fatores sendo alguns 

experimentais, como o uso de radiação filtrada ou de monocromador, ou metalúrgicos, 

como a presença de textura cristalográfica no material, que influencia na leitura e geração 

do difratograma.  

 
 

3.4.3 Magnetização de Saturação  
 
 

Além das técnicas mencionadas acima, a técnica de caracterização de 

magnetização é uma novidade no estudo da fração de austenita retida, especialmente 
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devido às diferenças de natureza magnética entre as fases austenita, paramagnética, e 

ferrita/martensita, ferromagnéticas (CULLITY, 2009). Enquanto as duas técnicas 

anteriores avaliam a presença destas fases apenas na região superficial, a técnica de 

saturação magnética avalia a presença da austenita retida ao longo de todo o volume da 

amostra (ZHAO, 2001). Além disso, o ensaio é dado como não-destrutivo, é feito à 

temperatura ambiente de uma forma rápida e possui uma ótima precisão, sendo realizado 

na maioria das vezes para verificação dos resultados obtidos por DRX (FERREIRA, 

2015). 

O ensaio consiste na aplicação de um campo magnético sobre a amostra metálica 

por meio de um magnetômetro (RENZETTI, 2013) ou histeresígrafo (MARTIN, 2007). A 

aplicação de um campo magnético sobre uma amostra que possui uma natureza 

ferromagnética é capaz de alinhar na mesma direção e sentido os momentos magnéticos 

do material, gerando uma alta polarização do mesmo. A partir da aplicação do campo, há 

uma forte resposta do material traduzida como polarização magnética com o decorrer do 

tempo de ensaio, até que sua taxa de crescimento cessa e o valor de polarização 

magnética alcança um máximo, chamado de saturação magnética, expressa em Tesla 

(T) no Sistema Internacional de Unidades (SI) (SILVA, 2010). A figura 11 expressa o 

fenômeno de saturação magnética.  
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Figura 11 - Fenômeno de Saturação Magnética. 

 

Fonte: Adaptado de CALLISTER (2013).  

 

 
O valor de saturação magnética em amostras com austenita retida significa que 

toda a fase ferrita, cementita e, se houver, martensita, estão com máxima polaridade 

magnética. A partir do levantamento dos valores de saturação magnética de todas as 

amostras analisadas, compara-se com uma amostra padrão, que possui 

predominantemente a fase ferrita. A comparação permite se calcular, portanto, valores 

de fração volumétrica de austenita retida, por meio da equação 6:  

 

 
𝑉𝛾𝑟 =  (1 −  

𝑀𝑠

𝑀𝑠
0

) ∗ 100 (6) 
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onde Vɣr representa a fração volumétrica de austenita no material, em porcentagem, Ms 

o valor de saturação magnética da amostra, e Ms
0 o valor de saturação magnética da 

amostra padrão (FERREIRA, 2015). 

 

3.4.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

A microscopia eletrônica de varredura também pode ser aplicada para o estudo da 

fração de austenita retida no modo de elétrons secundários (ES), que permite uma 

visualização da superfície do material mais detalhada se comparada à técnica de 

microscopia óptica, por meio de um maior aumento e maior resolução das imagens, 

permitindo identificar sua morfologia e a presença de microconstituintes presentes em 

pequenas quantidades. 

No entanto, a técnica não permite a identificação isolada da austenita retida, 

apenas desta em associação com a martensita, compondo a chamada fase MA 

(martensita-austenita), que aparece nas imagens como mais clara e com uma morfologia 

diferente de domínios ferríticos (PEREIRA, 2017). Uma micrografia de um aço de baixo 

carbono com baixos teores de silício e que possui austenita retida é apresentada na figura 

12:  
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Figura 12 - Morfologia da Austenita Retida (A) vista em uma micrografia obtida por 

MEV. 

 

 
Fonte: JACQUES (1998).  

 
 

3.4.5 Outras técnicas de caracterização  
 
 

Outras técnicas de quantificação da austenita retida podem ser encontradas na 

literatura, embora sejam pouco usuais, demandam mais tempo e são mais caras, não 

sendo interessantes do ponto de vista industrial. Exemplos de outras técnicas são a 

difração de nêutrons, espectroscopia Mössbauer e dilatometria (ZHAO, 2000). 

Na tabela 3, faz-se um comparativo entre as técnicas de detecção de austenita 

retida com respeito ao volume observado e a precisão da técnica:  
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Tabela 3 - Comparativo entre as técnicas de quantificação de Austenita Retida. 

 Volume estudado Precisão 

Difração de Raios-X Camada superficial Normal  

Difração de Nêutrons Volume total  Normal 

Metalografia e MEV Camada superficial Baixa 

Espectroscopia Mössbauer Folha fina de amostra Alta 

Magnetização de Saturação  Volume Total Alta 

Dilatometria Volume Total  Baixa 

Fonte: Adaptado de ZHAO (2000). 
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4. Material e Métodos  
 

4.1 Material  
 

O material analisado neste trabalho foi o aço fornecido pela Gerdau Aços Longos 

S.A., já laminado à quente, cuja composição química segue-se da norma AWS A5.18 

ER70S-6 da American Welding Society (AWS) e é apresentada na figura 13 (AWS, 1998). 

Para o presente estudo, dez amostras foram retiradas do aço laminado pela empresa, 

em diferentes regiões do material:  

 

Figura 13 - Composição química do aço fornecido. 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V Cu 

0,06 a 

0,15 

1,40 a 

1,85 

0,80 a 

1,15 
0,03 0,04 0,15 0,15 0,15 0,03 0,05 

 

Fonte: Adaptado de AWS (1998).  

 

4.2 Métodos  
 

O fluxograma experimental que descreve as etapas do trabalho está evidenciado 

na figura 14. As amostras foram primeiramente cortadas e polidas e em seguida 

submetidas à difratometria de raios-X. Após esta etapa, seguiu-se com a preparação 

metalográfica, e dez amostras foram atacadas pelo reagente Nital 3%. Após o ataque, 

estas foram novamente lixadas e polidas e atacadas pelo reagente LePera e submetidas 

à técnica de microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica para a obtenção 

das micrografias. 
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Figura 14 - Fluxograma experimental. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.2.1 Difratometria de Raios-X 
 

Para a etapa de difratometria de raios-X, dez amostras do aço laminado foram 

submetidas a processos de corte em suas seções longitudinal e transversal, e em seguida 

foram polidas. Como na técnica da difratometria a peça não pode estar embutida em 

resina fenólica, esta técnica foi realizada antes da metalografia. 

O difratômetro utilizado para esta etapa está instalado no laboratório multiusuário 

do Instituto de Ciência e Tecnologia, o NAPCEM – Núcleo de Apoio à Ciência e 

Engenharia de Materiais, de modelo Ultima IV da marca Rigaku, da figura 15 abaixo:  
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Figura 15 - Difratômetro de raios-X. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

O levantamento do difratograma foi realizado considerando a varredura do feixe 

entre os ângulos 20° e 100° (2 theta), com passo angular de 0,02° e velocidade angular 

de 10°/min fixos. Os difratogramas obtidos foram analisados no software PANalytical 

Highscore Plus®, onde foi realizado a comparação do difratograma com cartas padrões 

disponíveis na International Centre for Diffraction Data (ICDD) e, desta forma, foi possível 

analisar e quantificar as fases cristalinas presentes nas amostras de aço para dar suporte 

às imagens obtidas por microscopia óptica do ataque pelo reagente LePera e da 

microscopia eletrônica de varredura.  

 

4.2.2 Metalografia e caracterização microestrutural 
 

As dez amostras, analisadas previamente por DRX, foram preparadas 

metalograficamente, seguidas de caracterização microestrutural por microscopia óptica. 

Para isto, as amostras foram lixadas por lixas d’água de SiC com granulometrias de 200, 

400 600 e 1200, respectivamente. A etapa seguinte de polimento foi realizada em pano 
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de polimento com alumina em suspensão de 1 µm, a fim de eliminar eventuais riscos na 

superfície das amostras. 

No ataque químico, as dez amostras primeiramente foram atacadas por Nital 3% 

para revelar a microestrutura e os contornos de grão. As imagens foram obtidas por um 

microscópio de marca Zeiss de modelo Axioscope A1, possibilitando a obtenção de 

micrografias das dez amostras.  

Por fim, as amostras foram novamente lixadas e polidas, seguindo o procedimento 

descrito acima, para a realização de outro ataque químico com o reagente LePera, cuja 

composição é de metabissulfito de sódio (Na2S2O5) diluído em 100 ml de água destilada, 

misturado com ácido pícrico diluído em 100 ml de álcool etílico (Picral) em proporção de 

1:1 dos reagentes. A caracterização da superfície também foi realizada por microscopia 

óptica, no mesmo microscópio mencionado anteriormente e que está mostrado na figura 

16:  

Figura 16 - Microscópio óptico Zeiss. 

 

Fonte: NEWMEDICA, 2021.  
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As micrografias obtidas, via microscopia óptica, foram analisadas com o auxílio do 

software de tratamento de imagens ImageJ.  

  
 

4.2.2.1 Procedimento no Software ImageJ 
 

O ImageJ é um software de acesso livre e de domínio público, estando disponível 

para download através do site do governo estadunidense. O software tem como intuito 

auxiliar no processamento, edição e análise de imagens.  

Para a análise das imagens obtidas por microscopia óptica e o auxílio do software, 

seguiu-se o caminho do fluxograma mostrado na figura 17:  

 

Figura 17 - Processo de identificação da fração de austenita retida pelo software 
ImageJ. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Vale ressaltar que a etapa de tratamento de 8-bit, identificado no fluxograma, é 

uma etapa essencial uma vez que como a austenita retida aparece com uma coloração 

branca no ataque pelo LePera, todo o resto da microestrutura fica com tons de cinza por 

este tratamento, facilitando a contagem da fração volumétrica ao final do processo. Além 

disso, apesar de a etapa de threshold separar a fração branca das frações de cinza, nem 
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sempre este processo separa com exatidão estas duas colorações, sendo necessário um 

ajuste manual pelo operador para que apenas a fração de interesse seja realçada.  

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

Amostras de aço, preparadas metalograficamente e atacadas quimicamente com 

Nital 3%, também foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

considerando obtenção da imagem por elétrons secundários (ES). Os resultados obtidos 

foram considerados para corroborar os já observados por microscopia óptica e também 

para consolidar os resultados obtidos a partir dos difratogramas de raios-X. 

As imagens foram obtidas do microscópio eletrônico de varredura de modelo 

INSPECT S50 da marca FEI, instalado também no laboratório multiusuário do Instituto 

de Ciência e Tecnologia, o NAPCEM – Núcleo de Apoio à Ciência e Engenharia de 

Materiais, evidenciado na figura 18: 

 

Figura 18 - Microscópio eletrônico de varredura. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. Resultados e Discussão  
 

5.3 Difratometria de Raios-X 
 
 

A análise dos difratogramas, obtidos por DRX, foi realizada a partir da comparação 

de cartas padrões com o padrão de difração obtido das amostras. As cartas apresentam 

o tipo de estrutura cristalina, parâmetro de rede e a fase correspondente ao pico formado.  

Na análise dos difratogramas, analisou-se as amostras duas a duas, podendo 

assim haver uma comparação extra na intensidade dos picos e na presença da 

martensita-austenita. A figura 19 (a) mostra o difratograma das amostras 1 e 2 e em (b) 

é evidenciado o aparecimento do pico correspondente à fase austenita: 
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Figura 19 - (a) Difratograma obtido para as amostras 1 e 2 (b) Ampliação da região do 
pico correspondente a austenita. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

Pode-se observar pelo difratograma a presença de picos de ferrita (Fe-α) 

característicos de aços-baixo carbono, nas posições 2θ = 44,60º, 64,96º, 82,17º e 98,92º.  

A carta utilizada na identificação destes picos de ferrita foi a 03-065-4899, que apresentou 

um grau de semelhança de 95% com as amostras 1 e 2. Além disso, identificou-se 

também um pico de austenita, Fe-ɣ, em 2θ = 43,5º, ângulo já conhecido por trabalhos 

anteriores (JATCZAK, 1980). 

(a) 

(b) 
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A baixa intensidade do pico difratado de austenita se deve à sua baixa fração 

volumétrica ao longo da superfície da amostra. De acordo com a norma ASTM E 975-13, 

que refere-se à quantificação da fração volumétrica de austenita retida em aços baixo 

carbono de microestrutura predominantemente ferrítica (ASTM, 2013) e considerando 

também que as amostras 1 e 2 apresentaram apenas picos de difração de austenita e 

múltiplos picos de ferrita, pode-se calcular a fração desta fase de acordo com a equação 

4, apresentada na seção 3.4.2 deste trabalho.  

Desta forma, como para o difratograma obtido há quatro picos de ferrita e um pico 

de austenita, tem-se pela equação 7:  

 

 𝑉𝛾 =  (
𝐼𝛾

𝑅𝛾

) / [(
1

4
 ∑

𝐼𝛼𝑖

𝑅𝛼𝑖

4

𝑖=1

) + (
𝐼𝛾

𝑅𝛾

) ] (7) 

 

Os valores de Rα, Rɣ e Rα’ são tabeladas e seu valor depende da radiação utilizada 

no ensaio de difratometria (JATCZAK, 1980). Como foi utilizado a radiação Cu-Kα, tem-

se os valores na tabela 4 abaixo: 
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Tabela 4 - Valores de Rα, Rɣ e Rα’ para cada pico difratado. 

hkl Ângulo (2θ°) Rα, Rɣ ou Rα’ 

(110)α 44,60º 233,8 

(200)α 65,00º 31,9 

(211)α 82,20º 60,9 

(220)α 98,90º 20,6 

(111)ɣ 43,60º 182,8 

(202)α’ 96,77º 6,4 

Fonte: Adaptado de JATCZAK (1980). 

 

Desta forma, substituindo os valores na equação 7, tem-se que a fração de 

austenita retida para as amostras 1 e 2 são de 3,41 % e 1,69 %, respectivamente.  

Na figura 20, está mostrado o difratograma para as amostras 3 e 4:  
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Figura 20 – (a) Difratograma obtido para as amostras 3 e 4 (b) Ampliação da região do 
pico correspondente a martensita. 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
 

Pelo difratograma da amostra 3, observa-se também os picos de ferrita, 

identificada e comparada à mesma carta utilizada na análise das amostras 1 e 2, 03-065-

4899. Observa-se também um pico característico da austenita retida para as amostras 3 

e 4, apesar de possuir uma baixa intensidade e uma baixa fração volumétrica. Além disso, 

notou-se que, para a amostra 3, o difratograma acusou um novo pico em 2θ = 97,04º, 

que é conhecido por ser um ângulo de difração de estruturas tetragonais de corpo 

centrado (JATCZAK, 1980), ou seja, pela análise qualitativa do difratograma, é possível 

(a) 

(b) 
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inferir que há a presença da fase martensita na amostra 3, ainda que em baixa 

intensidade. A presença simultânea de austenita e martensita pode significar que parte 

da austenita já retida por resfriamentos prévios pode ter passado pela transformação de 

fases para a martensita no processo de laminação. 

Para calcular-se as frações volumétricas de austenita retida e martensita, segue-

se o modelo da equação 5, apresentada na seção 3.4.2 e, considerando também a 

presença de quatro picos de ferrita no difratograma, tem-se as equações 8 e 9 para o 

cálculo das frações volumétricas da austenita retida e martensita, respectivamente:  

 

 

𝑉𝛾 =  (
𝐼𝛾

𝑅𝛾

) / [(
1

4
 ∑

𝐼𝛼𝑖

𝑅𝛼𝑖

4

𝑖=1

) + (
𝐼𝛾

𝑅𝛾

) + (
𝐼𝛼′

𝑅𝛼′

) ] (8) 

 

 

 

𝑉𝛼′ =  (
𝐼𝛼′

𝑅𝛼′

) / [(
1

4
 ∑

𝐼𝛼𝑖

𝑅𝛼𝑖

4

𝑖=1

) + (
𝐼𝛾

𝑅𝛾

) + (
𝐼𝛼′

𝑅𝛼′

) ] (9) 

 

Desta forma, substituindo-se os valores nas equações acima, tem-se que a fração 

volumétrica de austenita retida para as amostras 3 e 4 são, respectivamente, 1,43% e 

2,67%. As frações volumétricas de martensita para estas mesmas amostras são de 

3,18% e 1,12%.   

O aparecimento das fases austenita e martensita sugere fortemente que as duas 

estão associadas em uma só estrutura mais conhecida como componente martensita-

austenita (MA). Neste processo, parte da austenita retida já pode ter se transformado em 

martensita por meio das tensões envolvidas na laminação. As frações volumétricas 

podem ser somadas, caso se queira tratá-las como uma só, como no caso do ataque 

químico com LePera, que será tratado posteriormente neste trabalho, que não distingue 

nas cores as duas fases.  

A figura 21 mostra o difratograma obtido para as amostras 5 e 6:  
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Figura 21 - Difratograma obtido para as amostras 5 e 6. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  

 
 

 Analogamente às amostras anteriores, nota-se quatro picos de ferrita no 

difratograma para ambas as amostras 5 e 6, identificadas também pela carta de número 

03-065-4899. Contudo, observou-se que a fase martensita está presente na amostra 5 e 

não há pico de difração de austenita retida para esta mesma amostra, indicando que 

possivelmente não há austenita retida na amostra, somente martensita, ou que a 

intensidade difratada do pico da austenita é baixa o suficiente para ser confundida com o 

ruído da amostra.  

 O aparecimento de somente martensita na amostra 5 alerta para o fato de que, 

possivelmente toda a austenita retida já pode ter se transformado nesta fase frágil nas 

etapas de laminação ou em algum choque térmico intermediário aos processos.  

 A figura 22 mostra o difratograma obtido para as amostras 7 e 8:  
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Figura 22 - Difratograma obtido para as amostras 7 e 8. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 As amostras 7 e 8, como mostradas no difratograma, não apresentaram nenhum 

pico de martensita. É possível que a fase não esteja presente nas amostras ou que a 

intensidade dos picos difratados desta fase não seja alta o suficiente para que seja 

possível a identificação por meio da difratometria de raios-X.  

 No entanto, assim como nas outras amostras, foi possível obter um pico de 

austenita em 2θ = 43,5º. Portanto, no cálculo da sua fração volumétrica por meio da 

equação 7, a fração de austenita resultou em 3,54 % para a amostra 7 e 3,27% para a 

amostra 8.  

 Na figura 23, se evidencia as duas últimas amostras analisadas, 9 e 10:  
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Figura 23 - Difratogramas obtidos para as amostras 9 e 10. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Nos difratogramas correspondentes às amostras 9 e 10, não houve medições de 

intensidade de austenita retida, para nenhuma das duas amostras, enquanto que houve 

um discreto aumento na intensidade do pico correspondente a martensita na amostra 9. 

No entanto, a intensidade é tão baixa que não foi possível calcular a intensidade deste. 

Intensidades baixas também foram registradas para os outros quatro picos de ferrita 

registrados.  

 A tabela 5 resume os resultados encontrados pela análise de difratometria de 

raios-X:  
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Tabela 5 - Resultados obtidos por DRX em aços de baixo carbono laminados. 

Amostra Fração Austenita Retida Fração Martensita Soma das fases 

1 3,41 % Não contém ou <1 % ≈ 3,41 % 

2 1,69 % Não contém ou <1 % ≈ 1,69 % 

3 1,43 %  3,18 % 4,61 % 

4 2,67 % 1,12 % 3,79 % 

5 Não contém ou <1 % 2,55 % ≈ 2,55 % 

6 Não contém ou <1 % Não contém ou <1 % <1 % 

7 3,54 % Não contém ou <1 % ≈ 3,54 % 

8 3,27 % Não contém ou <1 % ≈ 3,27 % 

9 Não contém ou <1 % 4,13 % ≈ 4,13 % 

10 Não contém ou <1 % Não contém ou <1 % <1 % 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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5.4 Análise microestrutural  
 

5.4.1 Ataque químico com Nital 3%  
 
 

O ataque químico com Nital 3% se mostrou adequado para revelar a 

microestrutura do aço, evidenciando os contornos de grão e presença de fases como a 

ferrita e perlita. No entanto, com relação a diferenciação destas fases, não foi possível 

de se obter com este ataque um contraste bom o suficiente para que se tivesse certeza 

da presença da fase austenita retida ou até mesmo a formação do complexo MA 

(martensita – austenita). As micrografias obtidas para as amostras 1 e 4 estão 

evidenciadas nas figuras 24 e 25 a seguir:  

 

Figura 24 - Micrografia da amostra 1. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 25 - Micrografia da amostra 4. Ataque Nital 3%. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 
 

Pôde-se notar pelas micrografias das amostras 1, 2 e 4, que não há uma distinção 

entre as fases presentes na microestrutura das amostras analisadas. Além das fases 

perlita e ferrita, regiões mais escuras são comumente associadas, na literatura, ao 

aparecimento de carbonetos, como a cementita (COLPAERT, 2008). Além disso, com o 

ataque pelo Nital 3%, fica nítida a delimitação dos contornos de grão ferríticos, que 

também se mostraram com uma distribuição de tamanhos homogênea. Para tentar se 

obter uma distinção maior das fases a partir do ataque com Nital, a imagem, mostrada 

na figura 24 (amostra 1) foi tratada com tons de cinza, porém este artifício apenas 

ressaltou a presença de carbonetos na microestrutura do material, não havendo a 

possibilidade de diferenciar as fases do aço.  

Tendo em vista que pelas análises dos difratogramas obtidos por DRX as amostras 

3 e 5 apresentaram um pico de martensita, realizou-se também uma análise mais 

detalhada com ataque de Nital 3% nestas amostras. As micrografias obtidas por 

microscopia óptica estão dispostas nas figuras 26 e 27 a seguir: 
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Figura 26 - Micrografia da amostra 3. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 27 - Micrografia da amostra 5. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Observou-se novamente a incerteza na identificação das fases presentes nas 

amostras, devido à falta de contraste das cores produzidas pelo ataque com este 

reagente. Isso corrobora outros trabalhos já presentes na literatura, que afirmam que não 
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é possível somente com o ataque com Nital 2 ou 3% se identificar a austenita retida, 

martensita ou o complexo martensita-austenita nestes tipos de aços.  

A fins de comparação, as amostras foram também submetidas à microscopia 

eletrônica de varredura, com o mesmo ataque de Nital 3%, para poder se avaliar a 

morfologia das amostras, que não é possível se realizar com microscopia óptica.  

Na figura 28, é mostrada a micrografia da amostra 1, sob ataque de Nital 3%:  

 

 

Figura 28 - Micrografia da amostra 1. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Na micrografia obtida por MEV, observa-se uma morfologia que indica que há a 

presença da perlita nos contornos de grão da ferrita em baixas frações volumétricas, o 

que é esperado para um aço com uma baixa porcentagem em peso de carbono 

(COLPAERT, 2008). Além da presença de perlita, observa-se uma estrutura que, em 

outros trabalhos consultados da literatura é dita como “desprendida”, característica de 

fases frágeis, e que se encontra próxima da ocorrência da perlita, com uma textura lisa e 

sem a presença das lamelas de cementita (PEREIRA, 2017). A esta estrutura se associa 

a presença das fases martensita-austenita, presentes em conjunto, ainda que em baixas 

quantidades, uma vez que para a amostra 1 não houve a identificação destas no 

difratograma por DRX. Este dado corrobora a afirmativa de que a fração volumétrica de 

austenita retida é baixa o suficiente para os picos não serem observáveis via DRX e 

serem facilmente confundidas com o ruído produzido na análise.  

Nas figuras 29 e 30 a seguir, que representam as micrografias das amostras 3, 4 

e 5, também pode ser observado a formação da fase martensita-austenita, que além de 

confirmarem que na análise de DRX os picos relacionados à austenita retida foram 

observados em baixa quantidade, também apontam que a fase pode ter se originado em 

fenômenos térmicos, como mudanças bruscas de temperaturas na amostra, anteriores à 

laminação e que parte desta fase pode ter se transformado em martensita com os 

esforços mecânicos envolvidos na laminação.  
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Figura 29- Micrografia da amostra 4. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 30 - Micrografia da amostra 5. Ataque Nital 3%. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

Em todas as outras micrografias das amostras 2, 3, 7, 8 e 9, foi possível identificar 

a fase martensita-austenita, com cada ocorrência com cerca de 10 µm de diâmetro 

médio. A presença desta fase pode causar defeitos na posterior etapa de trefilação, uma 

vez que esta é uma fase com menor deformabilidade, facilitando o início de ruptura do 

arame neste ponto. Além disso, como na trefilação os esforços trativos são os que mais 

promovem a deformação do material, estes podem fazer com que a austenita retida, 

MA 

P 
F 
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metaestável, acabe de se transformar na martensita, indesejavelmente aumentando a 

resistência mecânica do arame trefilado (FERREIRA, 2015). 

 

5.4.2 Ataque químico com LePera 
 

O ataque químico com LePera foi empregado nas amostras 7, 9 e 10, a fim de 

identificar as fases martensita – austenita, uma vez que não foi possível identifica-las com 

o ataque químico com Nital 3%. A figura 31 mostra a micrografia obtida da amostra 7 com 

o ataque químico LePera. Resultados mostram a presença do componente martensita – 

austenita em certas amostras, sendo possível calcular sua fração volumétrica no material. 

É importante ressaltar que o reagente utilizado na colorização, LePera, não ataca as 

fases martensita e austenita retida, ambas aparecendo na micrografia em tom branco. 

Portanto, neste tipo de ataque não é possível realizar a diferenciação entre as duas fases, 

e a fração volumétrica calculada é, na verdade, do componente austenita-martensita. 

 

Figura 31 - Micrografia da amostra 7. Ataque LePera. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Pode-se notar, pela micrografia, que o ataque por LePera provocou, de fato, uma 

diferença de contraste com a presença das fases ferrítica (azul) e perlítica (regiões 

escuras). 

É possível também se notar pequenas regiões brancas ao longo da micrografia. 

Estas regiões brancas, de acordo com a literatura, representam o componente martensita 

– austenita (MA) na amostra (AMAR, 2003). Por isso, tratou-se a imagem no software 

ImageJ, uma vez que a ampliação é menor e é possível se obter uma maior precisão 

para realizar assim o cálculo da fração volumétrica do componente MA do aço.  

Por meio do tratamento realizado seguindo o fluxograma exemplificado na figura 

17 da seção 4.2.2.1, a fração volumétrica do componente MA obtido pelo software foi de 

VMA = 2,98%.  

Vale ressaltar que, apesar da fração volumétrica ser baixa, a presença destas 

fases ainda que em baixas quantidades pode causar problemas nas etapas seguintes de 

processamento deste material, já que a fase martensita já pode estar presente e não 

sendo diferenciada por este ataque químico. Além disso, a etapa de threshold é realizada 

manualmente no software na etapa de tratamento da imagem, é possível que haja 

mínimas diferenças caso a análise for feita por outrem.  

O valor de 2,98 % apresenta uma certa concordância com relação aos resultados 

obtidos pela análise do difratograma da técnica de DRX, corroborando a afirmação de 

que ambas as técnicas são adequadas para o cálculo da fração do componente 

austenita-martensita.  

A figura 32 apresenta a micrografia da amostra 9:  
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Figura 32 - Micrografia da amostra 9. Ataque LePera. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

A micrografia da amostra 9 mostra um resultado semelhante ao obtido com a 

amostra 7. Observa-se, entretanto, que a quantidade de regiões é superior em relação 

ao observado na amostra 7, indicando que, possivelmente, a fração volumétrica do 

componente martensita – austenita é maior para a amostra 9.  

De fato, realizando-se o tratamento da imagem no software ImageJ, obteve-se a 

fração volumétrica de MA igual a 4,8 %, apresentando assim, aumento considerável com 

relação a amostra 7. Este fato explicita que este tipo de análise deve ser realizado em 

um número considerável de campos da mesma amostra para se possuir resultados mais 

confiáveis e relevantes. 

Por fim, a figura 33 apresenta micrografias para a amostra 10:  
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Figura 33 - Micrografias de diferentes regiões da amostra 10. Ataque LePera. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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 As micrografias da amostra 10 foram tiradas a partir de três áreas diferentes de 

sua microestrutura superficial. Ao se analisar as imagens, não se pôde notar uma fração 

expressiva de regiões brancas, associada à presença do componente martensita-

austenita. No entanto, realizou-se a análise das imagens no software ImageJ. Os 

resultados obtidos foram inconclusivos, já que o software não conseguiu diferenciar o 

contraste obtido entre o azul da ferrita e perlita e estas regiões de tonalidade mais clara. 

Estes resultados estão de certa forma concordantes com os resultados quantitativos 

obtidos pela difratometria de raios-X, que também não conseguiu apresentar uma 

intensidade para os picos de austenita e martensita. Tal resultado possivelmente sugere 

que a fração das fases martensita-austenita para a amostra 10 seja muito baixa para ser 

detectada pelas técnicas de caracterização realizadas, ou que seus valores sejam bem 

inexpressivos, diante de todo o volume da amostra.  

 Para fins de comparação, a micrografia da amostra 9 foi submetida a um método 

de análise, conhecido como método do intercepto, que consiste basicamente na criação 

de um reticulado sobre a imagem e na contagem dos pontos em que o reticulado 

intercepta as regiões de interesse (PESSANHA, 2011). No caso da contagem do 

complexo martensita – austenita, um reticulado de 48x47 foi sobreposto à imagem 

correspondente à micrografia da amostra 9, ou seja, 2256 pontos de intercepto foram 

criadas por este reticulado. Em seguida, foi realizado uma contagem manual das regiões 

brancas, que correspondem à fase martensita – austenita e que interceptam as linhas do 

reticulado, como mostra a figura 34:  
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Figura 34 - Reticulado e contagem de pontos sobre a micrografia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Por este método, foi possível se identificar 129 pontos de intersecção entre a fase 

MA e o reticulado. Portanto, a fração desta fase pode ser calculada por meio da equação 

10 (PESSANHA, 2011):  

 

 𝑉𝑀𝐴 =  
𝑁𝑃

𝑃
∗ 100 (10) 

 

onde NP é o número de pontos correspondentes da fase martensita - austenita que 

interceptam o reticulado e P é o número total de pontos criados pelo reticulado. Como 

neste caso obteve-se NP = 129 e P = 2256, a fração calculada por este método foi de 

5,5%. Tal resultado é aproximado aos obtidos pela quantificação a partir do software 

ImageJ e pela técnica de DRX, demonstrando que este também é consistente.   

A tabela 6 resume os resultados encontrados para as amostras 7, 9 e 10:  
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Tabela 6 - Resumo dos resultados encontrados para a MO e ataque LePera. 

Amostra Fração do componente MA 

7 3,0% 

9 4,8% 

10 Não obtido 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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6. Conclusões 
 
 

Tendo em vista o alto potencial de aplicabilidade dos aços baixo carbono e seu 

processamento para se obter o arame destinado a consumível de soldagem, era de 

extremo interesse em apontar uma técnica de caracterização capaz de atender, a nível 

industrial, a demanda para se identificar as fases prejudiciais à performance e da 

produção deste material.  

De modo geral, a técnica de caracterização metalográfica sempre se mostrou 

promissora na identificação das fases via microscopia óptica. No entanto, o ataque 

químico por nital, como já mencionado, não é viável para identificar as fases austenita e 

martensita, especialmente quando estas estão em baixa quantidade em matriz 

ferrítica/perlítica. Existem diversas técnicas metalográficas, como alteração do ataque 

químico, que permitem visualizar estas duas fases, sejam separadas ou em conjunto, em 

complexo martensita-austenita. A técnica escolhida neste trabalho foi a de usar o 

reagente LePera, que se mostrou capaz de realizar esta diferenciação de fases de forma 

fácil e rápida.  

Além disso, com o advento de novos softwares de tratamento e análise de 

imagens, foi possível se calcular a fração volumétrica destas fases a valores de até 3% 

de fração, o que não era possível com o nital, o qual gerava incertezas e, possivelmente 

a perda de material pela quantificação equivocada.  

Estes resultados obtidos por metalografia e microscopia óptica foram corroborados 

pela técnica de difratometria de raios-X, que também detectou valores de fração 

volumétrica destas fases até o mínimo de 3% e, para as amostras 7, 9 e 10, os valores 

foram bem similares. Além disso, foi possível realizar a detecção do componente 

martensita-austenita por meio da microscopia eletrônica de varredura, ainda que não 

quantitativamente.  

Vale ressaltar que, independentemente da fração total do componente MA 

encontrada, a presença de martensita no fio máquina torna a intensa conformação a frio 

da trefila muito difícil. Neste caso particular, o material é submetido a uma redução total 

de área de 97,9%, pois é trefilado de um diâmetro de 5,50 mm para 0,80, sem tratamento 

térmico algum.  
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Este trabalho também considera oportunidades de estudos no aprofundamento da 

detecção da austenita retida em aços baixo carbono, especialmente quando este material 

requer propriedades mecânicas bem específicas que não sejam alteradas pela presença 

da austenita e que na aplicação de temperatura ou esforços mecânicos possam se 

transformar em fases ainda mais comprometedoras, como a martensita.  

Sugestões futuras para outros trabalhos incluem testar outras técnicas de 

caracterização da austenita retida e martensita, como a magnetização de saturação, 

dilatometria e outras, as quais podem ser mais precisas, sendo também preciso avaliar a 

viabilidade destas em uma aplicação a nível industrial, além de estudar quais métodos 

para a quantificação na análise via microscopia óptica são os mais viáveis, sejam pelo 

software ImageJ ou pela aplicação do reticulado.  
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