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RESUMO 

 

A aplicação do novo conceito de tratamento térmico, chamado de têmpera e partição 

(Q&P), desenvolvido para a obtenção de aços da terceira geração da classe AHSS 

(Advanced high strengh steel ou aços avançados de alta resistência), mostra-se uma 

alternativa para o processamento de ferros fundidos nodulares com alta resistência 

mecânica. No processo Q&P, o carbono presente na martensita supersaturada, 

formada na etapa de têmpera, é utilizado para estabilizar a austenita não transformada 

durante a etapa de partição, mantendo-a estável na temperatura ambiente. Essa rota 

de tratamento térmico consiste em realizar uma têmpera no material (após uma etapa 

prévia de austenitização) numa faixa de temperatura entre o Ms e Mf (temperatura de 

início e fim da transformação martensítica, respectivamente), seguido de um 

reaquecimento e manutenção a uma temperatura acima do Ms (etapa isotérmica de 

partição) com o objetivo de que o carbono migre da martensita supersaturada para a 

austenita remanescente promovendo sua estabilização. Essa partição do carbono só 

é possível caso a precipitação da cementita seja suprimida, e isso é conseguido com 

a presença de elementos de liga, como o Si e/ou Al. Neste trabalho foi feito um estudo 

sobre as características microestruturais e mecânicas de um ferro fundido nodular 

(3,47%C; 2,47%Si; 0,2%Mn) submetido ao tratamento térmico de têmpera e partição, 

o qual foi denominado neste trabalho como, Q&PDI (Quenched and Partitioned Ductile 

Iron ou Ferro Fundido Nodular Temperado e Particionado). Para isso foi realizada uma 

austenitização plena nas amostras, a 880°C, por duas horas, seguida de uma têmpera 

em óleo pré-aquecido nas temperaturas de 140 e 170°C. A etapa de partição foi feita 

nas temperaturas de 300, 375 e 450°C, com intervalos de tempo variando de 5 a 120 

minutos. A caracterização microestrutural foi realizada através de microscopia ótica, 

microscopia eletrônica de varredura e EBSD. A técnica de difração de raios-X foi 

empregada para quantificar a fração volumétrica e o teor de carbono na austenita 

retida. Ensaios de dilatometria, difração de raios-X “in situ” e nanoindentação foram 

empregados para auxiliar na análise das transformações de fases que ocorreram na 

etapa de partição, como a transformação bainítica e a precipitação de carbonetos de 

transição nas placas de martensita. A caracterização mecânica foi feita através de 

ensaios de tração, impacto, dureza, nanoindentação, tenacidade à fratura e 

resistência à fadiga. Ensaios de compressão auxiliaram na análise da transformação 



martensítica induzida por deformação. Os resultados obtidos mostraram que é 

possível obter ferros fundidos nodulares com alta resistência mecânica (limite de 

resistência >1450 MPa), com consideráveis ductilidade (de até 9%) e energia 

absorvida sob impacto (de até 81 J), bem como tenacidades à fratura de 55 MPa.m1/2 

e limites de fadiga de 550 MPa. Este comportamento é proporcionado por uma 

microestrutura singular, constituída por uma dispersão homogênea de placas de 

martensita numa matriz de ausferrita bastante refinada, com consideráveis frações 

volumétricas de austenita retida (max. 23%).   

 

Palavras-chave: Ferro fundido nodular. Têmpera e partição. Transformação bainítica. 
Efeito TRIP. Tenacidade à fratura. Fadiga.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ABSTRACT 

 

Quenching and partitioning (Q & P), a new heat treatment concept developed to obtain 

third generation AHSS (Advanced High Strength Steel), is an alternative for processing 

of nodular cast irons in order to obtain high mechanical strength. In the Q & P process, 

the carbon present in the supersaturated martensite formed in the quenching step 

diffuses towards the untransformed austenite during the partition step, keeping it stable 

at room temperature. This heat treatment route consists of quenching the material 

(after a previous step of austenitization) in a temperature range between Ms and Mf 

(beginning and end temperature of the martensitic transformation, respectively), 

followed by reheating and maintenance at a temperature above the Ms (isothermal 

stage of partition) allowing the carbon to migrate from the supersaturated martensite 

to the remaining austenite, promoting its stabilization. This partition of carbon is only 

possible if precipitation of cementite is suppressed; this is achieved adding alloying 

elements such as Si and/or Al. In this work a study was made on the microstructural 

and mechanical characteristics of a ductile iron (3.47%C; 2.47%Si; 0.2%Mn), 

submitted to a Q&P heat treatment, in this work named Q & PDI (Quenched and 

Partitioned Ductile Iron). A full sample austenitization was carried out at 880 ° C for 

two hours, followed by a pre-heated oil quanching at temperatures of 140 and 170 ° C. 

The partitioning step was at temperatures of 300, 375 and 450Â ° C, with time intervals 

ranging from 5 to 120 minutes. Microstructural characterization was performed through 

optical microscopy, scanning electron microscopy and EBSD. The X-ray diffraction 

technique was used to quantify the volumetric fraction and the carbon content in the 

retained austenite. Dilatometry, X-ray diffraction "in situ" and nanoindentation were 

also used to aid in the analysis of the phase transformations that occurred in the 

partitioning stage, such as the bainitic transformation and the precipitation of transition 

carbides in the martensite plates. Mechanical characterization was performed through 

tensile, impact, hardness, nanoindentation, fracture toughness and fatigue strength 

tests. Compression tests aided in the analysis of the deformation induced martensitic 

transformation. The results showed that it is possible to obtain nodular cast irons with 

high mechanical strength (resistance limit> 1450 MPa), with considerable ductility (up 

to 9%) and energy absorbed under impact (up to 81 J), as well as fracture toughness 

of 55 MPa.m -1 / 2 and fatigue limits of 550 Mpa. This behavior is provided by a unique 



microstructure, consisting of a homogeneous dispersion of martensite plates in a very 

refined ausferrite matrix, with considerable volumetric fractions of retained austenite 

(max. 23%). 

 

Key words: Ductile cast iron. Quenching and Partitioning. Bainitic Transformation. 

TRIP effect. Fracture toughness. Fatigue.   
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1  INTRODUÇÃO 

 

O processo denominado de têmpera e partição (Q&P, do inglês Quenching and 

Partitioning), proposto inicialmente por Speer et al. [1], da equipe de pesquisa 

“Advanced Steel Processing and Products Research Center” da Universidade 

Americana Colorado School of Mine, vem sendo atualmente explorado por 

pesquisadores do mundo todo, devido ao seu potencial para a obtenção de aços 

multifásicos com elevada resistência mecânica e com porcentagens significativas de 

austenita retida, que lhes conferem alta ductilidade [2-5],  além de boas propriedades 

como tenacidade [6-8], resistência ao desgaste [9, 10] e resistência à fadiga [11, 12].     

Impulsionados pelo requisito de menor consumo de combustíveis, redução na 

emissão de CO2 e aumento da segurança contra acidentes, os aços avançados de 

alta resistência (AHSS, do inglês advanced high strength steels) com alta ductilidade 

e tenacidade são cada vez mais exigidos pela indústria automotiva.  O desafio é 

minimizar o peso da estrutura e dos componentes dos veículos através da utilização 

de ligas mais resistentes que permitiriam o uso de menores espessuras. O tratamento 

Q&P está se tornando uma rota, com baixo custo, para a produção dos aços da 

geração AHSS [13]. 

O conceito desse processo envolve a migração do carbono proveniente da 

martensita supersaturada (formada na etapa de têmpera) para a austenita não 

transformada. Esse aumento no teor de carbono vai estabilizar esta austenita evitando 

transformações futuras que poderiam ocorrer no resfriamento à temperatura 

ambiente. Esse fenômeno só é possível se a precipitação de carbonetos for 

suficientemente suprimida para que ocorra a enriquecimento de carbono da austenita 

na etapa de partição. Consegue-se isto com a presença de elementos de liga como 

Si e Al, que suprimem a precipitação de carbonetos [14, 15].   Essa vem a ser a grande 

diferença do tratamento de têmpera e partição, quando comparado aos tratamentos 

térmicos convencionais, como por exemplo o de têmpera e revenido.  

Um material que é bastante utilizado na indústria automotiva para confecção 

de componentes fundidos é o ferro fundido nodular, devido às suas ótimas 

combinações de propriedades, como alta resistência mecânica e ductilidade, boa 

fundibilidade, usinabilidade e resistência ao desgaste [16], aliado à um baixo custo de 

produção quando comparados com os aços fundidos e forjados. O Brasil é um dos 
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maiores produtores de ferros fundidos do mundo. Atualmente ocupa a 9° posição no 

ranking mundial de produção de fundidos (atrás de China, Índia, EUA, Japão, 

Alemanha, Rússia, Coréia do Sul e México), que engloba os ferros fundidos, aços 

fundidos e ligas fundidas não-ferrosas. No período de janeiro a dezembro de 2016, o 

Brasil teve uma produção anual de, aproximadamente, 2,3 milhões de toneladas de 

produtos fundidos [17, 18].  

É de interesse das fundições que trabalham com a produção de peças fundidas 

em ferro fundido nodular para atender a indústria automotiva, buscar novas rotas de 

produção de materiais com alta resistência sem perdas expressivas de ductilidade e 

tenacidade. Além disto, questões ambientais também são relevantes: é muito 

interessante de desenvolver rotas alternativas para produzir um material com 

propriedades similares ao ADI (ferro fundido nodular austemperado, do inglês 

austempered ductile iron), mas sem a necessidade de realização de tratamentos de 

austêmpera em fornos com banhos de sais fundidos, que têm sido evitados pelas 

empresas devido à poluição e a toxidez dos vapores produzidos. 

Os ferros fundidos nodulares, por possuírem uma elevada porcentagem de 

silício na sua composição química (>2,0%), tornam-se candidatos naturais para a 

realização do tratamento de têmpera e partição. O grupo de pesquisadores do 

laboratório de Transformações de Fases - LTF, do Departamento de Engenharia 

Metalúrgica da Escola Politécnica da USP (PMT-EPUSP), coordenado pelo professor 

Hélio Goldenstein, foi o pioneiro na pesquisa da aplicação do tratamento Q&P em 

ferros fundidos nodulares, e os primeiros resultados apresentados por Silva et.al. [19, 

20] se mostraram bastante promissores. Esta investigação, ora apresentada nesta 

tese, vem agregar novas informações tanto sobre o comportamento mecânico quanto 

sobre os aspectos cinéticos e morfológicos das transformações de fase neste novo 

material, no que se constitui o principal objetivo desse trabalho. 

Este trabalho se insere no contexto do projeto de pesquisa aplicada aprovado 

na chamada MEC/SETEC/CNPq Nº 94/2013 (Processo n° 488333/2013-0), com o 

título “Tratamento de têmpera e partição em ferros fundidos nodulares”, cuja 

motivação tecnológica é desenvolver um material mais competitivo na produção de 

componentes fundidos frente ao aço forjado e ligas não-metálicas através do 

tratamento térmico de têmpera e partição em ferros fundidos nodulares.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Neste capítulo, serão revistos aspectos que contextualizam os objetivos deste 

trabalho e está dividido em quatro seções. Na primeira seção, (seção 2.1), serão 

tratadas informações sobre o tratamento térmico de têmpera e partição, além, 

também, dos resultados atuais da cinética das transformações de fases e do 

comportamento mecânico obtidos na aplicação desse tratamento em aços. Serão 

também abordados aspectos termodinâmicos relacionados com o fenômeno de 

partição do carbono (Equilíbrio Constrito de Carbono - ECC) além de comentar sobre 

a transformação martensítica induzida por deformação gerando o efeito TRIP 

(Transformation induced plasticity ou Plasticidade induzida por transformação). 

Em relação à segunda seção, seção 2.2, são descritas características como 

transformações de fases, microestrutura e comportamento mecânico (propriedades 

de tração, tenacidade à fratura e fadiga) do material em estudo neste trabalho, os 

ferros fundidos nodulares. Serão abordados também, aspectos importantes para um 

melhor controle da aplicação do tratamento térmico de têmpera e partição nesses 

materiais, como a segregação de elementos de liga durante a solidificação do metal e 

a transformação bainítica interrompida, para a obtenção de uma microestrutura 

compostas de ferrita bainítica e austenita estabilizada por enriquecimento em carbono.  

Dentre as propriedades mecânicas dos ferros fundidos submetidos ao 

tratamento térmico do têmpera e partição estudadas neste trabalho, destacam-se a 

tenacidade à fratura e o comportamento sob fadiga. Por isso, aspectos relacionados 

à Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) e ao comportamento à fadiga de ligas 

metálicas, são revistos nas seções 2.3 e 2.4, respectivamente.     

 

2.1 TRATAMENTO TÉRMICO DE TÊMPERA E PARTIÇÃO (Q&P) 
 

 Atualmente, a indústria automotiva, impulsionada pelas crescentes exigências 

dos consumidores, tanto pelo aumento da segurança em caso de acidentes como 

pelas questões ambientais, relacionado à diminuição do consumo de combustível, é 

uma força motriz para os estudos e avanços na tecnologia de desenvolvimento de 

novas ligas metálicas de alta resistência aliada à uma alta tenacidade. Para atender 

essa demanda, novos materiais vêm sendo desenvolvidos com características cada 



25 
 

vez mais adequadas as aplicações específicas. Para os aços, foi criada uma família 

que engloba todos esses avanços atuais que foi denominada de AHSS – Advanced 

high strength steels ou Aços avançados de alta resistência). A Figura 1 mostra um 

gráfico clássico que relaciona a resistência a tração e o alongamento de diversos tipos 

de aços de acordo com sua microestrutura.  

 

Figura 1 – Relação entre ductilidade e limite de resistência à tração de várias categorias de aços 
utilizadas pelas indústrias automotivas.  IF – interstitial free; BH – Bake hardening; CP – complex phase; 
HSLA – Alta resistência baixa liga; MS – Martensítico ; FB – Ferrítico-bainítico; HF – Hot forged; DP – 
Dual phase; TRIP – Plasticidade induzida por transformação. [21].      

 

Os aços convencionais, em verde, apresentam uma alta capacidade de 

conformabilidade, mas em geral não possuem uma alta resistência mecânica. Já os 

aços AHSS, mostrados em laranja, perdem parte dessa conformabilidade em troca de 

uma alta resistência. A exceção a isso são os aços TWIP (twinning induced plascity 

ou plasticidade induzida por maclação) e os aços inoxidáveis austeníticos, porém, 

apesar da excelente combinação de resistência mecânica e ductilidade, eles não são 

muito aproveitados pelas indústrias automotivas devido principalmente ao alto custo 

de produção dessas ligas [22, 23] 

Os aços AHSS são separados por gerações. Exemplos da primeira geração 

são os aços DP (Dual Phase ou Bifásicos), aços TRIP, os Complex phase e os aços 

martensíticos. Na segunda geração, encontra-se os TWIP e os inoxidáveis 

austeníticos. O desafio, atualmente, é desenvolver aços com conformabilidade 

maiores do que os AHSS da primeira geração, porém com custo menor do que os da 
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segunda geração. Estes novos aços são classificados como AHSS da terceira 

geração, e estão identificados pela área em cinza gráfico da Figura 1.  

Dentre os aços da primeira geração, destaca-se o aço TRIP (Transformation 

induced plasticity ou Plasticidade induzida por transformação). Em 1967, Zackay 

et.al. [24] mostraram que é possível obter altos valores de alongamento num aço 

austenítico se, durante o processo de deformação sob temperatura ambiente, ocorrer 

transformação contínua da austenita para martensita. Esse fenômeno foi atribuído à 

dilatação que ocorre durante a transformação da austenita CFC para a ferrita CCC, e 

foi designado pela sigla TRIP. O principal desafio metalúrgico neste caso foi conseguir 

estabilizar, sob temperatura ambiente, uma quantidade considerável de austenita, que 

permitisse elevar significativamente o alongamento do material. Isso pode ser feito 

submetendo o material a um ciclo de resfriamento a partir de seu estado austenítico, 

que permita a permanência, durante um período significativo de tempo, dentro do 

campo bainítico, de forma a proporcionar suficiente enriquecimento de carbono à 

austenita remanescente e estabilizá-la sob temperatura ambiente.  

A deformação provocada pela transformação da austenita retida em martensita 

não explica totalmente os altos valores de alongamento uniforme obtidos nos aços 

TRIP, os quais oscilam entre 15 e 30%. A maior contribuição para a ductilidade desse 

material é o maior coeficiente de encruamento, devido à formação progressiva de 

martensita dura ao longo de toda a deformação [25]. Se, por acaso, ocorrer uma 

transformação prematura da austenita, isto é, durante os primeiros estágios da 

deformação, isso pode ser deletério para a ductilidade [26]. É necessário que a 

austenita se mantenha estável até serem atingidos altos graus de deformação, já que 

essa fase retarda o processo de estricção que ocorre sob solicitações de tração por 

meio de sua transformação em martensita nos pontos do material onde ocorrem 

concentrações de tensão. Ou seja, é importante retardar a transformação da austenita 

retida até os estágios finais da deformação, quando ocorre acúmulo significativo de 

danos no aço. É justamente nesse ponto que o benéfico efeito TRIP pode ser 

maximizado. Por esse motivo, a adição de Si e o enriquecimento adequado de C da 

austenita retida são vitais para assegurar um nível adequado de estabilidade na 

austenita retida e garantir a alta ductilidade desse material [27]. 



27 
 

A austenita metaestável pode se transformar em martensita através de um 

resfriamento até temperaturas suficientemente baixas ou pela aplicação de uma força 

externa. Para temperaturas inferiores a Ms (temperatura início de transformação 

martensítica), a transformação martensítica ocorre espontaneamente durante o 

resfriamento, sem precisar de energia mecânica adicional, devido a força motriz 

favorável, expressa pela diferença de energia livre entre as duas fases nesses 

patamares de temperatura [28].  Acima de Ms a austenita pode se transformar em 

martensita sob efeito de deformação. De acordo com a Figura 2, as temperaturas Msσ 

e Md são normalmente usadas para descrever a estabilidade da austenita. Entre Ms 

e Msσ a nucleação da martensita se origina apenas por esforços elásticos, e ocorre 

em muitos sítios, tais como, subestruturas de deformação e configurações de 

discordâncias. Na temperatura Msσ a tensão necessária para iniciar a transformação 

martensítica é igual ao limite de escoamento da austenita. Entre Msσ e Md a nucleação 

é induzida por deformação plástica, pela criação de novos sítios os quais aparecem 

como produto das interações entre as discordâncias e/ou bandas de cisalhamentos 

que podem se apresentar como maclas mecânicas, grupos de defeitos de falhas de 

empilhamento [14, 29]. Acima da temperatura Md, a austenita é estável 

mecanicamente e com isso não ocorre mais a transformação em martensita. 

 

 

Figura 2 – Gráfico esquemático onde mostra os diferentes tipos de transformação martensítica 
(nucleação assistida por tensão ou induzida por deformação) em função da tensão e da temperatura. 
[14, 29].   
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A presença de martensita de alto carbono não-revenida (e, portanto, frágil) num 

material com alta ductilidade, como é o caso dos aços TRIP, parece ser uma 

contradição. Isso pode ser explicado pelo pequeno tamanho de grão da austenita 

retida, o qual torna difícil a transferência de carga desde a matriz da microestrutura 

multifásica até a martensita frágil que se forma durante a deformação a frio. Portanto, 

o refino da microestrutura dos aços TRIP é duplamente importante, garantindo 

simultaneamente a estabilidade da austenita retida e a imunidade à fragilidade que 

poderia ser induzida pela presença de martensita não-revenida [27, 30-31]. 

Devido a esses fatores apresentados, é crescente o interesse das indústrias no 

desenvolvimento de aços de alta resistência contendo frações significativas da 

austenita retida. A intenção principal é, geralmente, obter austenita retida metaestável 

em combinação com uma matriz de alta resistência martensítica ou 

martensítica/ferrítica. A alta resistência é assim combinada com o fenômeno TRIP que 

vai atuar na melhoria de propriedades importantes para a aplicação de interesse, 

como a conformabilidade. No entanto existem desafios que devem ser superados para 

viabilizar a produção de novos aços AHSS da terceira geração, como: i) conseguir 

estabilizar altos valores de fração volumétrica de austenita retida na temperatura 

ambiente; ii) produzir ligas com baixo teor de carbono para não comprometer a 

soldabilidade; iii) utilizar baixos níveis de elementos de liga para não aumentar os 

custos do material e iv) desenvolver rotas de processamento compatíveis com os 

sistemas de produção de aços existentes para também não aumentar os custos [32]. 

Desenvolvimentos recentes na produção de novas classes de materiais 

contendo frações volumétricas de austenita retida introduziram um novo conceito de 

tratamento térmico, identificado por têmpera e partição (doravante denominado por 

Q&P, “Quenching and Partitioning”). Proposto inicialmente por Speer et al. [1], 

atualmente esta rota de tratamentos térmicos constitui-se como alternativa ao 

desenvolvimento de aços multifásicos nos quais a estabilização da austenita, a 

temperatura ambiente, é normalmente obtida pelo enriquecimento de carbono durante 

a transformação bainítica. O conceito do processo Q&P envolve a migração do 

carbono proveniente da martensita supersaturada (formada da etapa de têmpera) 

para a austenita não transformada. Esse aumento no teor de carbono vai estabilizar a 

austenita evitando transformações futuras que poderiam ocorrer no resfriamento à 

temperatura ambiente.  
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No processo de Q&P, esquematizado na Figura 3, primeiramente o material é 

austenitizado (acima da temperatura AC3) e assim o teor de carbono da austenita 

formada (Cγ) é igual ao teor de carbono inicial da liga (Ci). Na etapa seguinte (têmpera), 

o material é temperado numa temperatura TQ entre o Ms e o Mf para formar frações 

volumétricas controladas de martensita e austenita. Nessa etapa, o teor de carbono 

da martensita (CM) é igual a Cγ e Ci. Após a têmpera, o material é submetido a um 

tratamento isotérmico (etapa de partição), a uma temperatura acima de TQ, que tem 

a finalidade de promover a migração do carbono da martensita supersaturada para a 

austenita retida. Após a etapa de partição, devido à migração do carbono da 

martensita para a austenita, Cγ torna-se maior do que Ci e, consequentemente, CM é 

menor que Ci. Em seguida o material é resfriado até a temperatura ambiente. Neste 

último resfriamento pode ocorrer a formação de martensita não revenida (fresca) caso 

o enriquecimento de carbono na austenita não seja suficiente o bastante para deslocar 

o Ms para valores abaixo da temperatura ambiente. A presença de martensita fresca 

é deletéria às propriedades mecânicas do material [33, 34].  

 

 

Figura 3 – Diagrama esquemático do processo Q&P. Uma microestrutura contendo ferrita, martensita 
e austenita retida é obtida pela decomposição da austenita primária. TQ e TP são as temperaturas da 
etapa de têmpera e partição, respectivamente. Ms e Mf são as temperaturas inicial e final da 
transformação martensítica, respectivamente. Ci, CM e Cγ representam as porcentagens de carbono na 
liga inicial, na austenita e na martensita, respectivamente [35].  
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O fenômeno de partição do carbono da martensita supersaturada para a 

austenita só é possível se a precipitação de carbonetos for suficientemente suprimida, 

uma vez que o objetivo do processo de têmpera e partição é produzir uma austenita 

enriquecida em carbono assim, a presença de microconstituintes que consomem 

carbono, como por exemplo carbonetos de transição e cementita, deve ser evitada. A 

supressão da precipitação de carbonetos é a grande diferença quando se compara 

com os tratamentos térmicos convencionais como de têmpera e revenido, onde se 

espera que o carbono forme carbonetos durante o revenido. Por outro lado, a 

possibilidade de estabilizar a austenita pelo enriquecimento de carbono, durante o 

processo de partição, distingue o processo de Q&P dos tratamentos tradicionais de 

transformação bainítica aplicados em aços TRIP. Consegue-se evitar essa 

precipitação de carbonetos na etapa de partição com a presença de elementos de liga 

como Si e Al. Para aços médio carbono contendo Si, Owen [36] em 1954 já havia 

mostrado que altas temperaturas de revenido eram necessárias para formação de 

cementita ou para decomposição completa da austenita retida. O fato do Si possuir 

baixa solubilidade na cementita faz com que este seja rejeitado pelo precipitado em 

crescimento levando a formação de uma região em torno da cementita enriquecida 

em Si, inibindo dessa forma um crescimento adicional da cementita. O Al tem um efeito 

similar ao Si [37-39].  

Atualmente, o processo Q&P vem sendo bastante explorado por pesquisadores 

do mundo todo devido ao enorme potencial que vem se mostrando na obtenção de 

aços multifásicos com elevada resistência mecânica com porcentagens significativas 

de austenita retida. Diversos autores têm evidenciado que o ciclo de têmpera e 

partição é viável na obtenção de aços comerciais com ótima combinação de 

resistência mecânica e tenacidade [2-12, 40, 41]. Conforme ilustrado na Figura 4, o 

tratamento Q&P oferece o potencial de permitir uma boa combinação de elevada 

resistência mecânica e ductilidade (melhorando a conformabilidade dessas ligas) em 

comparação com os aços de Dual Phase (DP) e os aços martensíticos. Além disso, 

estende o campo de propriedades dos aços TRIP devido os níveis mais elevados de 

resistência como consequência da substituição da bainita por martensita revenida. 

Trabalhos mais recentes já mostram a obtenção de aços baixa liga, pelo processo 
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Q&P, com resistência à tração de, aproximadamente, 2 GPa e alongamentos 

superiores à 10% [42-44].  

 

Figura 4 – Relação de ductilidade versus limite de resistência à tração de diferentes aços da classe 
AHSS e os aços Q&P [45].  

 

A Figura 5 mostra uma comparação da energia absorvida sob impacto 

(realizada à temperatura ambiente e em corpos de prova com entalhe em V) versus o 

limite de escoamento de um aço para tubos (linepipe) API X100 processado através 

de diferentes rotas de tratamentos térmicos. As placas do material foram laminadas 

até uma espessura de 12,5 mm antes do tratamento térmico. Este ocorreu com 

variações nos parâmetros de tratamento para gerar uma gama de propriedades em 

cada família de microestrutura conforme mostrado na Figura 5. A condição Q&P 

apresentou a melhor combinação de resistência mecânica e energia absorvida sob 

impacto quando comparada com os tratamentos de austêmpera (Aust) e o de têmpera 

e revenido (Q&T), e também comparada com a microestrutura ferrítica/martensítica 

dos Dual Phases (DP).  Aliado a uma matriz martensítica de alta resistência, a 

presença da austenita retida na microestrutura proporciona a elevada tenacidade 

apresentada pelo aço Q&P [13].  
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Figura 5 – Relação entre valores de energia absorvida sob impacto e o limite de escoamento de 
diferentes tipos de aços em comparação com os aços temperados e particionados (Q&P). Aust – aços 
austemperado; DP – aços dual phases; Q&T – aços temperados e revenidos [46].  

 

2.1.1 Equilíbrio Constrito de Carbono (CCE) 

Para fundamentar termodinamicamente o fenômeno de partição de carbono da 

martensita saturada e a austenita, acima descrito, um novo modelo foi proposto, o 

CCE (Constrained Carbon Equilibrium ou Equilíbrio Constrito de Carbono). O CCE 

teve origem no conceito de paraequilíbrio proposto por Hultgren [47] e por isso essa 

condição metaestável foi denominada, inicialmente por Hillert e Agren [48, 49], de 

Constrained Paraequilibrium (Paraequilíbrio Constrito) e mais posteriormente o termo 

Equilíbrio Constrito de Carbono (CCE) foi proposto por Speer [50] e vem sendo, desde 

então, mais utilizado.  

O paraequilíbrio é uma condição termodinâmica que considera que o equilíbrio 

é estabelecido apenas em relação às espécies de maior mobilidade, ou seja, é 

representado em situações em que a difusividade dos elementos substitucionais é 

desprezível, quando comparado com a alta velocidade de difusão dos elementos 

intersticiais (como o carbono). Para a condição de paraequilíbrio ser atingida é 

necessário que os percentuais das fases sejam ajustados, que pode ser alcançado 
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sob a condição cinética de migração da interface de transformação. Essa migração 

envolve, mesmo que em curta escala, movimentação de átomos substitucionais (como 

o Fe) [49]. No equilíbrio constrito de carbono (CCE), por sua vez, os átomos de ferro 

e elementos substitucionais permanecem completamente imóveis, mas o carbono 

pode ser redistribuído (particionado) entre as fases sob a restrição de uma interface 

fixa ou estacionária [48-50].  

A condição básica de equilíbrio define que a partição de carbono está completa 

quando o potencial químico do carbono for igual nas duas fases, no caso na ferrita 

(martensita) e na austenita. A Figura 6 ilustra de forma esquemática o diagrama de 

energia livre de Gibbs versus composição química para a ferrita e austenita, para uma 

dada temperatura e considerando a pressão constante. É importante ressaltar que a 

condição de equilíbrio para um sistema binário existe uma composição única de ferrita 

(XEQ
α) e austenita (XEQ

γ), conforme mostrado na Figura 6, que satisfazem a condição 

de igual potencial químico para o carbono e para o ferro nas duas fases (µC
α = µC

γ e 

µFe
α = µFe

γ), dada geometricamente pela construção de uma tangente comum. Isso 

significa que as composições em α e γ são únicas, estabelecidas pelo chamado 

ortoequilíbrio, ou seja, condição de mínima energia livre para cada uma das fases.  

 

 

Figura 6 - Diagrama esquemático de energia livre de Gibbs (G) versus composição ilustrando o 
equilíbrio, a uma determinada temperatura, entre a ferrita e a austenita num sistema Fe-C e as 
respectivas composições de equilíbrio [1].  
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A Figura 7 ilustra as mesmas curvas de Energia Livre, mostrando dois 

exemplos de composição química para α e γ onde apenas o potencial químico do 

carbono é o mesmo em ambas as fases (µC
α = µC

γ) e o potencial do elemento Fe e dos 

outros elementos substitucionais pode diferir nas fases presentes. Como cada ponto 

de carbono pode ser usado para projetar uma tangente à curva de energia livre de α 

e γ, seria possível a existência de uma infinidade de pares de composições para a 

ferrita e austenita que satisfazem a condição de idênticos potenciais químicos de 

carbono impostos pela condição CCE.  

 

Figura 7 - Diagrama esquemático da energia livre de Gibbs (G) x composição ilustrando condições 
possíveis de CCE (Equilíbrio Constrito de Carbono). Estão ilustrados dois possíveis exemplos de 
composição (I e II) para a ferrita e para a austenita, com o mesmo potencial químico para o carbono 
[1]. 

 

É possível observar que as composições indicadas para a ferrita (XCCE
α-II) e 

austenita (XCCE
γ-II) na Figura 7 possuem teores de carbono superior ao previsto no 

equilíbrio metaestável, enquanto as composições XCCE
α-I e XCCE

γ-I, na mesma figura 

possuem teores inferiores. Porém, embora existam infinitas possibilidades de atender 

à relação µC
α = µC

γ, o balanço de massa é que vai definir as composições das fases 

para cada uma das situações. 

Com restrição imposta pela condição CCE de uma interface ferrita/austenita 

fixa, isto é, a quantidade de átomos de Fe ou outros elementos substitucionais 

permanecem inalterada durante o tratamento de partição, pode ser aplicado um 

balanço de massa para os átomos de ferro entre a austenita inicialmente não 
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transformada e a austenita na condição de equilíbrio constrito de carbono (CCE) 

conforme mostrado na Equação 1 [1]: 

 

𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾

(1 − 𝑋𝐶𝐶𝐸
𝛾

) = 𝑓𝑖
𝛾

(1 − 𝑋𝐶
𝑙𝑖𝑔𝑎

)                     (1) 

 

onde XC
liga é o percentual atômico de carbono na liga, fi

γ é a fração molar de austenita 

retida antes da etapa de partição e fCCE
γ e XCCE

γ representam a fração de austenita e 

a sua respectiva concentração de carbono, respectivamente, na condição CCE, 

quando encerra a partição de carbono. 

O balanço de massa para o carbono, obtido pela soma dos teores de carbono 

em ambas as fases, pode ser representado pela Equação 2. 

 

𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼 . 𝑋𝐶𝐶𝐸

𝛼 + 𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛾

. 𝑋𝐶𝐶𝐸
𝛾

= 𝑋𝐶
𝑙𝑖𝑔𝑎

            (2) 

 

onde fCCE
α e XCCE

α representam a fração molar de martensita particionada e o teor de 

carbono na martensita (na condição CCE), respectivamente. Considerando ainda que 

se trata de sistema bifásico, a Equação 3 pode ser aplicada. 

 

𝑓𝐶𝐶𝐸
𝛼 + 𝑓𝐶𝐶𝐸

𝛾
= 1              (3) 

 

A partir das atividades do carbono nas fases α e γ, no sistema Fe-C (ignorando 

a influência dos elementos de liga), a condição que leva à equivalência das atividades 

e dos potenciais químicos do carbono nas duas fases é expressa pela Equação 4 [51, 

52].  

 

𝑋𝐶
𝛾

= 𝑋𝐶
𝛼 . 𝑒

76,789−43,8T−(169,105−120,4𝑇)𝑋𝐶
𝛾

𝑅𝑇           (4) 

 

onde T é temperatura em K (Kelvin), R a constante Universal dos gases e XC
α e XC

γ 

representam as composições da ferrita e austenita, respectivamente. 
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Para que o sistema atinja a condição denominada de CCE todas essas quatro 

equações devem ser satisfeitas. Cálculos mostram que embora a aplicação das 

equações acima seja simples, é possível estimar a composição da austenita, no CCE, 

assumindo que todo o carbono da martensita se difunde para a austenita durante a 

partição e por fim aplicar um balanço de massa para o carbono baseado na quantidade 

de austenita retida após o tratamento de têmpera [1, 28].  

 

2.1.2 Transformação martensítica 

 A primeira etapa do tratamento térmico Q&P, após a austenitização plena do 

material, é a têmpera, na qual será formada a martensita saturada em carbono. Assim, 

é necessário conhecer as características inerentes à transformação martensítica para 

se obter sucesso no processo Q&P. 

Nas ligas ferrosas contendo carbono, quando a decomposição eutetóide da 

austenita, controlada pela difusão dos elementos de liga, é evitada pelo rápido 

resfriamento do material a partir da temperatura de austenitização, a austenita tende 

a se decompor por um mecanismo não difusional na fase metaestável martensita 

(para resfriamentos até temperaturas abaixo do Ms). A transformação da austenita em 

martensita ocorre sem a redistribuição do carbono, assim os átomos deste elemento 

ficam presos na nova fase formada fazendo com que os átomos de ferro tenham que 

se deslocar para permitir a presença destes átomos, formando uma estrutura 

tetragonal de corpo centrado (TCC) [53].  

A transformação martensítica nas ligas ferrosas é acompanhada de expansão 

volumétrica do material, devido a transição de uma fase com estrutura cristalina 

compacta (austenita, CFC) para uma com uma estrutura menos compacta 

(martensita, TCC). Como não há redistribuição de soluto entre as duas fases, a 

composição química é a mesma entre elas.  

Essa transformação acontece sem difusão, de modo que a mudança na 

estrutura cristalina é conseguida por uma deformação na estrutura cristalina da 

austenita. Essa distorção necessária para transformar a rede CFC da austenita na 

rede TCC da martensita foi proposto pela primeira vez por Bain em 1924 e, portanto, 

é conhecida como "deformação de Bain". Segundo o conceito porposto por Bain, 

existe uma compressão de cerca de 17% ao longo da direção [001]γ, correspondente 
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ao eixo “c” da célula da martensita, e uma expansão uniforme de cerca de 12% no 

plano (001)γ [15]. 

Na Figura 8 é possível perceber a combinação da deformação de Bain nos 

eixos da célula unitária da austenita com a rotação necessária para a manutenção de 

um plano invariante. Fisicamente, esse fenômeno (deformação de Bain) pode ser 

obtido por meio do escorregamento de planos cristalinos e consequente criação de 

discordâncias ou pela formação de defeitos de maclas na martensita. 

 

 

Figura 8 – Ilustração esquemática da deformação de Bain. (a) Parâmetro de rede correspondente para 
a formação da martensita a partir da austenita, mostrando um átomo de carbono no interstício 
octaédrico da austenita no [001] da austenita. (b) Célula unitária tetragonal delineada na austenita. (c) 
Deformação do parâmetro de rede (compressão ao longo do eixo c) para formar a martensita com uma 
relação c/a apropriada [15].  

 

A martensita pode assumir morfologias distintas em função da natureza da 

deformação do plano invariante. Assim, a martensita obtida por meio do 

escorregamento de planos cristalinos é denominada martensita escorregada ou, em 

virtude de sua morfologia, martensita em ripas. Por sua vez, a martensita obtida pela 

formação de maclas é chamada de martensita maclada ou em placas. A Figura 9 

mostra uma representação esquemática da formação da martensita pelos diferentes 

mecanismos citados.  

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 9 – Representação esquemática da formação da martensita [15].  

 

Conforme pode ser visto da Figura 10, a predominância da ocorrência de uma 

morfologia ou outra está normalmente associada ao teor de carbono da austenita 

primária. Em teores de carbono mais elevados, a martensita assumirá a forma de 

placas que apresentam maclas de deformação em sua estrutura interna, formadas por 

conta da maior restrição imposta à estrutura cristalina da austenita. Em teores 

menores de carbono a martensita apresentará na forma de ripas composta por uma 

altíssima densidade de discordâncias. Existe ainda um intervalo em que coexistirá as 

duas morfologias (região mista). Também é importante mencionar que o aumento do 

teor de carbono leva à diminuição da temperatura Ms, sendo este fenômeno maior 

para a martensita em ripas [53].  

A Figura 11 mostra uma imagem obtida por microscopia eletrônica de 

transmissão, Figura 11(a), de uma microestrutura compostas de martensita em ripas 

de um aço baixo carbono. Já a Figura 11(b), mostra uma imagem obtida com um MEV 

de uma microestrutura de um aço alto carbono com a presença de martensita na forma 

de placas.  
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Figura 10 – Variação das temperaturas início de formação da martensita em ripas e martensita em 
placas em função da composição química de ligas Fe-C [53].  
 

 

      

Figura 11 - (a) Microestrutura obtida por microscopia eletrônica de transmissão de uma liga Fe-0,2%C 
onde se observa dois pacotes de ripas de martensita de diferentes orientações [53]. (b) Microestrutura 
obtida por microscopia ótica mostrando martensita em placas numa liga Fe-1,86%C [54].  

 

A martensita em forma de ripas tende a ser bastante refinada, mantendo seu 

caráter acicular. Uma característica dessa microestrutura é o alinhamento paralelo de 

várias ripas tomando uma extensa área do grão austenítico primário. Essas regiões 

alinhadas paralelamente costumam ser chamadas de pacotes de ripas, que se 

separam dos demais pacotes por contornos de baixo ângulo. Na microestrutura 

(a) (b) 
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apresentada na Figura 11(a) pode ser observado dois desses pacotes de ripas de 

martensita.   

 

2.2 FERROS FUNDIDOS NODULARES 
 

O ferro fundido nodular é uma liga ternária de Fe-C-Si, cujas concentrações 

típicas de carbono e silício variam entre 3,0 a 4,0% e 1,5 a 3,0% (em peso), 

respectivamente. A composição química destes materiais contempla ainda a presença 

de outros elementos, tais como manganês, cobre, níquel e molibdênio, de acordo com 

as características da peça a ser fundida e das propriedades mecânicas a serem 

atingidas[55]. A adição de elementos de ligas e diferentes condições de resfriamentos, 

bem como tratamentos térmicos posteriores, possibilitam a produção de diferentes 

classes de ferros fundidos nodulares, cada uma com diferentes níveis de propriedades 

mecânicas, permitindo uma ampla gama de aplicações[16]. Nos ferros fundidos a 

morfologia da grafita é apresentada na forma de nódulos esferoidizados, estrutura 

conseguida por meio da adição de elementos químicos modificadores, sendo o Mg e 

o Ce os mais comuns [55]. A Figura 12 mostra um gráfico do limite de resistência à 

tração versus o alongamento para os diversos tipos de ferros fundidos nodulares 

obtidos por diferentes tipos de tratamentos térmicos.  

Speer et.al.[56] comentam que o tratamento de têmpera e partição apresenta 

grande potencial de utilização em ferros fundidos nodulares, graças ao elevado teor 

de silício presente nesse material que impediria a precipitação de carbonetos durante 

a etapa de partição. Eles disseram que os resultados obtidos, em experimentos 

preliminares, foram difíceis de serem interpretados, principalmente devido à diferença 

nas frações volumétricas das fases obtidas, em diferentes regiões da microestrutura 

do material, durante cada etapa do processo. Eles concluíram assim que, novos 

estudos eram necessários para se entender melhor as transformações ocorridas e 

caracterizar as propriedades mecânicas do material obtido.  
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Figura 12 – Limite de resistência à tração versus alongamento para diversos tipos de ferros fundidos 
nodulares obtidos por diferentes tipos de tratamentos térmicos. Adaptado de Blackmore & Harding, 
apud Guesser [16]. 

 

O grupo de pesquisa do Laboratório de Transformação de Fases – LTF, da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP (a qual esta tese faz parte) 

realizou um primeiro trabalho investigativo, sobre a aplicação do tratamento Q&P em 

ligas de ferros fundidos nodulares, através da dissertação de mestrado do Silva[19]. 

Ele realizou o tratamento Q&P em dois tipos de ferros fundidos nodulares com 

variação na porcentagem de Si e Mn. Os resultados obtidos por ele apontam um 

potencial na utilização do tratamento térmico de têmpera e partição como forma de 

obter classes de ferros fundidos nodulares com propriedades semelhantes às classes 

comerciais de nodulares austemperados. No mesmo trabalho Silva observou a 

presença de martensita de alto carbono nos contornos das células eutéticas formada 

no resfriamento após a etapa de partição, conforme pode ser visto na Figura 13. Essa 

martensita “fresca” possui um efeito fragilizante por conta do elevado nível de dureza 

e tensões residuais. Ele atribuiu sua formação à segregação de elementos químicos 

presentes na liga (como o Mn) durante a solidificação e ao enriquecimento insuficiente 

de carbono na austenita nessas regiões. 
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Figura 13 - Martensita de alto carbono (MAC) entre as células eutéticas de um ferro fundido nodular 
após o tratamento de têmpera e partição [19]. 

 

Nesta seção serão revistos aspectos sobre os ferros fundidos nodulares que 

contextualizam com os objetivos deste trabalho. Aspectos esses importantes para um 

melhor controle da aplicação do tratamento Q&P nesses materiais como, a 

segregação de elementos de liga durante a solidificação do metal e a transformação 

bainítica incompleta, para a obtenção de uma microestrutura compostas de ferrita 

bainítica e austenita geralmente encontradas nos ADI (ferro fundido nodular 

austemperado). 

 

2.2.1 Segregação de elementos de liga durante a solidificação dos ferros 

fundidos nodulares 

A segregação de elementos de liga no ferro fundido nodular está relacionada 

ao seu modo de solidificação. Nos ferros fundidos com composição hipoeutética, a 

solidificação inicia com a formação de dendritas de austenita, já os de composição 

hipereutética, ocorre inicialmente a formação de grafita primária. Conforme há o 

decréscimo da temperatura, a reação eutética se inicia com a formação de dendritas 

de austenita relativamente pobres em carbono, fazendo com que o líquido 

remanescente torna-se mais rico em carbono em função da rejeição desse elemento 

pelas dendritas de austenita em formação [55].  

Após um superesfriamento abaixo da temperatura do eutético estável e acima 

do metaestável, inicia-se a formação de nódulos de grafita no líquido que se encontra 
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saturado em carbono. Tais nódulos são encapsulados pelos braços das dendritas de 

austenita formando um invólucro composto por nódulos de grafita envoltos em 

austenita. Esse conjunto recebe o nome de célula eutética. O crescimento dessas 

células prossegue até que todo calor latente de solidificação seja liberado, quando a 

reação se completa, ou seja, o material está completamente solidificado.  

Durante a solidificação do ferro fundido nodular, a fase mais desfavorável para 

crescer é a grafita devido ao mecanismo de crescimento ser divorciado, ou seja, a 

nucleação da austenita e grafita ocorre em momentos distintos, ao contrário dos ferros 

fundidos cinzentos (grafita lamelar) em que o crescimento do eutético ocorre de forma 

cooperativa [57]. A Figura 14 mostra um esquema da formação e crescimento das 

células eutéticas durante a solidificação dos ferros fundidos nodulares.     

 

 

Figura 14 – Esquema de crescimento das células eutéticas [58].  

 

Conforme as células eutéticas vão crescendo, ou seja, com o avanço da 

interface sólido/líquido, uma redistribuição dos solutos entre as fases irá ocorrer. 

Alguns tendem a permanecer na fase sólida e outros tendem a ser rejeitados para a 

fase líquida à frente da linha de solidificação.  Elementos como o Mn, Mo, Cr, Mg, 

chamados de formadores de carbonetos, são rejeitados pela austenita em 

crescimento permanecendo assim no líquido remanescente. Portanto quando o 

líquido entre as células eutéticas solidifica-se, gera áreas enriquecidas com esses 

elementos podendo propiciar a formação de carbonetos nessas regiões. Elementos 

com Si, Ni e Cu segregam para o sólido e tendem a apresentar maiores concentrações 

nas proximidades dos nódulos de grafita. Esta segregação forma uma barreira para a 

difusão do carbono, com isso o tempo de austenitização pode aumentar 

significativamente [58]. A Figura 15 mostra, de forma esquemática, os gradientes de 
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composição química para alguns elementos comparando as regiões de núcleo e de 

contorno das células eutéticas.  

 
 

 

Figura 15 – Gradiente de composição química entre o núcleo e o contorno das células eutéticas [58]. 

 
 

Em termos práticos é como se existissem duas ligas distintas com composições 

diferentes comparando o núcleo com as regiões de contorno das células eutéticas. 

Dessa forma a cinética das transformações decorrentes de tratamentos térmicos terá 

comportamento distinto nessas duas regiões. No tratamento isotérmico de 

austêmpera (usado para a produção do ADI) por exemplo, esse fenômeno pode 

permitir que, conforme avance o tempo na temperatura isotérmica, exista precipitação 

de carbonetos a partir de austenita de alto carbono na região próxima dos nódulos, 

enquanto que na região intercelular exista ainda austenita com baixo carbono, que irá 

se transformaria em martensita durante o resfriamento até a temperatura ambiente 

[59, 60]. A segregação de Mn para os contornos das células resulta em uma 

temperabilidade heterogênea da matriz pelo aumento da estabilidade da austenita 

intercelular. Estas regiões segregadas podem transformar em martensita após o 

resfriamento nas temperaturas de austêmpera [61].  
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 Como exposto, essa segregação irá prejudicar no processo de tratamentos 

térmicos posteriores à solidificação do material. No caso do tratamento isotérmico de 

austêmpera, para a obtenção de ótimas propriedades mecânicas, as transformações 

durante o tratamento devem ocorrer de maneira homogênea em todo o material de tal 

modo que se possa produzir uma microestrutura também homogênea. Uma forma de 

minimizar esse problema é aumentar o número de células eutéticas, que irá 

proporcionar uma maior distribuição desses elementos devido a uma maior área de 

contornos celulares espalhados pela microestrutura do material [62]. 

O aumento no número de células eutéticas durante o processo de solidificação 

pode ser conseguido através do processo de inoculação. Esse processo consiste na 

introdução de pequenas quantidades de um material, composto de partículas 

nucleantes, no metal fundido, pouco antes ou durante o vazamento deste, buscando 

controlar a microestrutura final e, consequentemente, as propriedades mecânicas do 

material[63]. O objetivo do processo de inoculação é fornecer núcleos extras ao banho 

potencializando a nucleação dos nódulos de grafita. Os inoculantes refinam a 

microestrutura dos ferros fundidos nodulares, no que diz respeito às dendritas de 

austenita e/ou células eutéticas que resulta em melhores propriedades físicas e 

mecânicas do material, além de uma microestrutura isenta de carbonetos primários 

[63, 64]. Skaland et al. [65] atribuíram ao tratamento de inoculação os seguintes 

benefícios: 

 

 Promove estruturas mais homogêneas; 

 Evita formação de carbonetos; 

 Reduz a tendência à segregação de elementos de liga; 

 Reduz a tendência para formação de rechupes; 

 Promove a formação de grafita e ferrita; e 

 Aumenta a ductilidade e diminui a dureza. 
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2.2.2 Transformação bainítica interrompida  

No tratamento isotérmico dos ferros fundidos nodulares, nos patamares de 

temperatura da transformação bainítica, a microestrutura obtida consiste numa matriz 

de ferrita acicular isenta de carbonetos e austenita retida. O termo ADI (Austempered 

Ductile Iron ou Ferro Nodular Austemperado) é utilizado para referenciar essa classe 

dos ferros fundidos nodulares. O ADI é produzido por um tratamento térmico 

denominado de austêmpera. 

A composição química do nodular austemperado é similar à de um ferro fundido 

nodular convencional. Peças com espessuras maiores que 18mm, são fabricadas 

coma introdução de Cu, Ni, e Mo, individualmente ou combinados. Esses elementos 

são adicionados para aumentar a austemperabilidade [66, 67].  

A matriz apresentada pelo ADI foi chamada inicialmente de pró-bainita por 

alguns autores [68-70], porém mais recentemente foi denominada por Kovacs [71] de 

ausferrita, sendo seguido por outros autores [72, 73]. Segundo Kovacs o nome 

ausferrita já indica que a estrutura consiste de austenita estável e ferrita acicular. A 

norma ASTM A 897, que classifica os ADI, adotou o nome assim como a norma de 

terminologia relativa aos ferros fundidos, ASTM A 644, que também padroniza o termo 

ausferrita. Autores como Badeshia e Yescas [74], baseados em fundamentos 

científicos da transformação austenítica, indicam que os mecanismos de formação da 

bainita e da ausferrita são similares e não merecem distinção. Estes autores não 

utilizam o termo ausferrita e denominam a microestrutura de ferrita bainítica e 

austenita retida. Neste trabalho será usado o termo ausferrita se referindo ao 

agregado de ferrita bainítica e austenita retida, isento de precipitação de cementita. 

Sobre os aspectos morfológicos da bainita, esta é descrita na literatura [75] 

como um agregado, não lamelar, de ferrita e carboneto, que pode ser classificada em 

dois tipos principais, bainita superior e bainita inferior. A bainita superior, formada em 

temperaturas acima de 350°C, é constituída de finas ripas de ferrita e são isentas de 

precipitação interna de carbonetos, sendo estes precipitados entre as ripas. Estas 

ripas crescem em agrupamentos, sendo que no mesmo agrupamento tem-se a 

mesma orientação cristalográfica e os planos estão distribuídos paralelamente. Cada 

plano do agrupamento é uma subunidade da bainita.  
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A bainita formada em temperaturas abaixo de 350°C é chamada de bainita 

inferior. Ela possui microestrutura e cristalografia semelhantes às da bainita superior, 

porém, devido as baixas temperaturas de transformação, verifica-se também a 

precipitação de finos carbonetos no interior das ripas de ferrita. A representação 

esquemática da morfologia da bainita superior e bainita inferior é apresentada na Figura 

16. 

 

 

Figura 16 – Representação esquemática da morfologia da bainita superior e bainita inferior [75] 

 

Com relação à formação da bainita, em uma revisão recente, Goldenstein [76] 

fornece um breve histórico da controvérsia relativa a esse assunto. Ao longo dos anos, 

o mecanismo de formação da bainita tem sido objeto de discussão entre 

pesquisadores que defendem duas diferentes possibilidades. A primeira teoria 

defende que a formação das subunidades ferríticas ocorre através de um mecanismo 

de cisalhamento, cujo crescimento se daria de forma não contínua, mas por saltos, 

sem partição de carbono para a austenita (semelhante a transformação martensítica). 

A supersaturação em carbono seria eliminada posteriormente através da precipitação 

de carbonetos. Já a segunda teoria defende um mecanismo estritamente difusional, 

com a morfologia acicular surgindo naturalmente como consequência da diferença de 
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mobilidade das interfaces semicoerentes das faces das “plaquetas” e das arestas 

formadas por interfaces incoerentes.  

Independente da controvérsia a respeito do mecanismo de formação da bainita 

sabe-se que, na presença de certos elementos químicos, a transformação bainítica 

pode ser interrompida por longos períodos de tempo. Este fenômeno é conhecido 

como “estase” ou transformação interrompida e está ligado à separação entre as 

curvas em C da bainita e da ferrita/perlita e à existência de uma baía na curva TTT 

[77]. A estase ocorre tanto nos aços ligados com elementos que são fortes formadores 

de carbonetos, como Cr e Mo, em concentrações onde a cementita não é mais o 

carboneto de equilíbrio, como também nos aços ligados com Si ou Al, devido à 

solubilidade quase nula destes elementos da cementita (Fe3C), o que atrasa a sua 

formação. 

A transformação incompleta é também observada nos ferros fundidos 

nodulares durante o tratamento térmico de austêmpera (para produção do ADI) em 

função dos elevados teores de silício presentes no material. Após o período de estase, 

a microestrutura pode vir a se transformar em um agregado de ferrita e carbonetos 

(bainita propriamente dita). 

O ciclo de tratamento térmico para a obtenção do ADI é mostrado na Figura 17. 

Inicialmente a peça é aquecida, usualmente, entre 840 e 950 °C (A-B), permanecendo 

nesta temperatura por um intervalo de 1 a 3 horas (B-C). Durante este tempo a matriz 

metálica transforma-se totalmente em austenita saturada de carbono. Em seguida a 

peça é resfriada rapidamente até a temperatura de austêmpera desejada (C-D) e 

permanece a esta temperatura, num intervalo que varia entre 230 e 400 °C, por um 

tempo de 0,5 a 4 horas (D-E). Finalmente, a peça é resfriada até a temperatura 

ambiente (E-F), antes do início da precipitação de carbonetos, resultando na 

microestrutura composta de ferrita bainítica e austenita estabilizada devido ao alto teor 

de carbono [60, 77]. 
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Figura 17 – Ciclo térmico esquemático do tratamento de austêmpera para a produção do ADI [78] 

 

A reação de austêmpera nos ferros fundidos nodulares ocorre em dois estágios 

distintos. No primeiro estágio da reação, o crescimento da ferrita bainítica (α) faz com 

que a austenita remanescente se torne rica em carbono, pelo fenômeno de partição 

do carbono pela ferrita, devido à diferença de solubilidade das duas fases. O 

crescimento ocorre simultaneamente com a difusão do carbono para austenita. O 

silício presente na composição química dos ferros fundidos nodulares retarda a 

formação de carbonetos e retém a austenita estável de alto carbono (γAC.). Sendo 

assim, no primeiro estágio da reação de austêmpera tem-se a formação de uma 

microestrutura composta por ferrita bainítica e austenita rica em carbono [60-61, 76]. 

A reação, acima descrita, pode ser representada da seguinte forma: γ→ α + γAC. 

No segundo estágio da transformação tem-se a precipitação de carbonetos, 

que ocorre devido à manutenção da temperatura de austêmpera, pois a austenita rica 

em carbono tem a possibilidade de diminuir a energia livre pela rejeição de carbono, 

induzindo a precipitação de carbonetos dentro da austenita, até que a mesma seja 

praticamente consumida [60-61, 76]. A reação, acima descrita, pode ser representada 

da seguinte forma: γAC → α + Fe3C. 
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O final do primeiro estágio da reação de austêmpera corresponde à 

maximização da fração volumétrica de ferrita bainítica e enriquecimento da austenita 

em carbono, enquanto o segundo estágio marca o início da precipitação de 

carbonetos. O intervalo de tempo entre esses dois estágios é chamado de “janela de 

processo” e é mostrado esquematicamente na Figura 18.  

 

 

Figura 18 – Representação esquemática do desenvolvimento da microestrutura do ADI durante o 
tratamento térmico de austêmpera, mostrando a janela de processo [78]. 

 

O efeito do tratamento de austêmpera na microestrutura do ADI pode ser 

otimizado pela manutenção do material dentro desta janela de processo. Tempos de 

tratamento muito curtos levam à um pequeno enriquecimento da austenita em carbono 

e, consequentemente, a uma baixa fração volumétrica de austenita retida, além da 

formação de martensita fresca (martensita de alto carbono) que é prejudicial as 

propriedades mecânicas do material. Tempos de austêmpera além do início do 

segundo estágio causam a precipitação de carbonetos, deterioração das propriedades 

mecânicas e, mais uma vez, redução da quantidade de austenita retida. Assim o 

intervalo compreendido entre a janela de processo é o que proporciona melhores 

combinações de propriedades mecânicas do ADI [76, 79-81]. A Figura 19 mostra 

esquematicamente o efeito dos dois estágios da reação no alongamento do material. 

A e B representam o intervalo da janela de processo da reação onde se verifica a 

máxima ductilidade. 
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Figura 19 - Representação esquemática do tempo de austêmpera nas transformações microestruturais 
e no alongamento durante a austêmpera [82]. 

 

Yescas et al [74, 78] comentam que a extensão da janela de processo pode ser 

reduzida pela presença de fatores como segregação de elementos de liga induzida 

pelo processo de solidificação do fundido. Neste caso, as transformações ocorreriam 

em diferentes tempos para diferentes regiões da amostra. 

 

2.2.3 Comportamento mecânico do ADI  

A Figura 12, apresentada no início da seção 2.2, mostrou a excelente relação 

de resistência mecânica e ductilidade apresentada pelo ferro fundido nodular 

austemperado (ADI) frente aos obtidos por outros tratamentos térmicos. Com relação 

às propriedades mecânicas do ADI, estas são fortemente influenciadas pela 

microestrutura. A microestrutura, por sua vez, depende do tratamento térmico que 

influencia na quantidade, no tamanho e na distribuição das fases presentes. A 

presença de martensita e carbonetos são prejudiciais às propriedades mecânicas do 

material [79, 83]. A microestrutura também está intimamente relacionada com a 

solidificação, a qual define as características da grafita (morfologia, quantidade, 

tamanho e distribuição) e defeitos (porosidades, inclusões, segregações, partículas 

de segunda fase ou eutéticos). 
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2.2.3.1 Resistência mecânica 

Com relação à resistência a tração e ao limite de escoamento do ADI, 

Aranzabal et al [84] observou que eles são influenciados pela distribuição e teor de 

carbono da austenita retida dentro da matriz. Quando o material é austemperado no 

campo da bainita superior (temperaturas acima de 350°C), a microestrutura final 

apresenta uma grande quantidade de largas ilhas de austenita tipo bloco, além da 

presença de austenita tipo filme entre as ripas de ferrita bainítica. Com a diminuição 

da temperatura de austêmpera, para o campo da bainita inferior (<350°C), os 

tamanhos das ripas de ferrita bainítica são menores e há o predomínio da austenita 

tipo filme entre essas ripas, porém em menor quantidade. Essas características 

microestruturas fazem com que microconstituinte ausferrita formado no campo da 

bainita inferior possui uma maior resistência mecânica [85, 86].  

Além disso, Rao e Putatunda [87] observaram que a elevada quantidade de 

austenita retida dentro de uma microestrutura formada por ferrita bainítica superior, 

leva a uma maior ductilidade em relação a uma microestrutura formada de ferrita 

bainítica inferior, que possui uma menor quantidade de austenita retida. Assim, a 

resistência mecânica e a ductilidade são controladas tanto pela quantidade de 

austenita retida como pelo tipo de ferrita bainítica (inferior ou superior) presentes na 

microestrutura do ADI.  

 

2.2.3.1 Tenacidade à fratura 

O sucesso da aplicação do ADI em componentes estruturais requer otimização 

das propriedades mecânicas, especialmente no que se refere a tenacidade à fratura. 

Tenacidade à fratura é a resistência do material à propagação de trincas. A 

combinação de alto limite de escoamento e tenacidade à fratura é ideal para 

componentes estruturais, porque aumentará a tensão admissível e 

consequentemente os coeficientes do projeto [79, 87, 88]. 

Rao et al. [89], investigou a influência dos parâmetros de tratamento térmico de 

austêmpera na microestrutura e tenacidade à fratura do ADI. Observou-se que a 

tenacidade à fratura aumenta com a temperatura de austêmpera até atingir um valor 

máximo, em torno de 300°C. Para os ADI austemperados acima de 300°C, foi 

verificado uma queda na tenacidade à fratura do material (Figura 20). Observou-se 
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também que, o teor de carbono na austenita retida seguiu uma tendência similar, 

aumentando o seu teor com o aumento da temperatura até atingir um valor máximo à 

300°C e diminuindo para temperaturas de tratamentos superiores. Segundo o autor, 

a causa da diminuição dos valores de tenacidade à fratura para os materiais 

austemperados acima de 300°C deve-se à precipitação de carbonetos, caracterizando 

o início do segundo estágio da reação bainítica, ao em vez de atribuir as diferentes 

microestruturas formadas de ferrita bainítica superior e inferior. 

 

 

Figura 20 - Influência da temperatura de austêmpera na tenacidade à fratura sob diferentes 
temperaturas de austenitização [89]. 

 

Assim, o valor da tenacidade à fratura do ADI é em função da sua 

microestrutura que, por sua vez, é em função do tratamento térmico. Rao et al. 

também relataram o efeito da fração volumétrica de austenita retida na tenacidade à 

fratura do material. Foi sugerida uma fração volumétrica superior à 25% para obter os 

melhores resultados. Esse valor de fração volumétrica de austenita também 

determinará o modo de fratura do material. Quando a fração volumétrica for superior 

à 25%, o material apresentará um mecanismo de fratura do tipo dúctil. Para frações 

volumétricas inferiores a 25% o material exibirá mecanismos mistos de fratura (dúctil 

e por clivagem).  
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2.2.3.1 Resistência à fadiga 

Lin et al. [90] observaram que, sob condições de fadiga de alto ciclo (baixa 

tensão), as ligas de ADI com grandes quantidades de austenita retida exibiram 

maiores valores de limite de fadiga. Utilizando ensaio de fadiga por flexão rotativa, 

eles observaram que o limite de fadiga não era proporcional à resistência mecânica 

do material e sim pela quantidade de austenita retida na sua microestrutura. A maior 

resistência à fadiga foi atribuída à transformação da austenita, com baixo teor de 

carbono, em martensita sob deformações plásticas, incentivando a ocorrência do 

fenômeno de fechamento da ponta da trinca. 

Sabe-se que a estabilidade mecânica da austenita presente no ADI depende 

basicamente do teor de carbono e do nível de tensão ou deformação. A presença de 

austenita retida metaestável no ADI o torna susceptível ao encruamento e à 

transformação de martensita induzida por deformação. Acredita-se que o crescimento 

da trinca de fadiga possa ser retardado pela ocorrência desta transformação, na 

região próxima da trinca, favorecendo o fenômeno de fechamento da trinca por 

deformação plástica e provocando o relaxamento das tensões na ponta da trinca [90-

92] 

Lin et al. [93] também observaram que, sob condições de fadiga de baixo ciclo 

(tensão elevada), o ADI com frações volumétricas maiores de austenita retida 

apresentaram limites de fadiga inferiores. Este efeito foi atribuído aos níveis de tensão 

máxima mais altos aplicados nos testes de fadiga de baixo ciclo que levaram a uma 

excessiva transformação martensítica induzida por tensão e/ou deformação. O 

resultado dessa transformação seria uma fragilização da matriz e, consequentemente, 

a nucleação prematura de micro-trincas de fadiga. 

Shanmugam et al [94] observaram que temperaturas de austenitização mais 

baixas aumentou o limite de fadiga do ADI. Além disso, para uma temperatura de 

austenitização de 900°C, Bahmani et al [95] observaram um valor máximo do limite 

de fadiga para uma temperatura de austêmpera de 370°C. Uma diminuição no limite 

de fadiga foi observada quando o mesmo material foi austemperado em temperaturas 

acima e abaixo desse valor. Segundo o autor, a formação de uma ferrita bainítica mais 

grossa (formada no campo da bainita superior) e de largas ilhas de austenita do tipo 

bloco são prejudiciais ao desempenho em fadiga dos ADI. Um aumento do limite de 

fadiga também foi atribuído ao aumento do teor de carbono da austenita retida, a 
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presença de ferrita bainítica sob finas ripas e um menor tamanho de grão da austenita 

primária. Verificou-se também que a presença de carbonetos e austenita com baixo 

teor de carbono são deletérias à resistência à fadiga.     

Com relação à nucleação das trincas de fadiga, elas geralmente se iniciam na 

interface entre a matriz e os nódulos de grafite na ausência de outros defeitos maiores 

como rechupes e porosidade. Greno et al [72] sugeriram que, uma vez que as 

interfaces matriz/nódulo são irregulares e com cantos afiados, eles atuam como locais 

concentradores de tensão causando o início de micro-trincas. Marrow et al [96] 

sugeriram que os nódulos de grafite, portanto, atuam como micro-entalhes. As trincas 

tendem então a se propagar através da conexão desses nódulos perpendicularmente 

à tensão de tração aplicada.  

Sobre à propagação da trinca de fadiga no ADI, foi sugerido por Greno et al. [97] 

que à medida que uma trinca de fadiga se propaga através da microestrutura, ocorre 

surgimento de micro-trincas, em regiões à frente da ponta da trinca, antes que esta as 

atingem. A nucleação dessas micro-trincas ocorre em irregularidades superficiais nos 

nódulos de grafita e cresce em direção à trinca principal. Mecanismos similares foram 

observados por Lin et al [92, 95]. O início dessas micro-trincas é incentivado pelo 

aumento dos níveis de tensão causado quando a ponta da trinca está próxima do 

nódulo. Essas micro-trincas, subsequentemente, coalescem com a trinca principal, 

que continua a crescer de até que outro nódulo seja conectado.  

 

2.3 MECÂNICA DA FRATURA LINEAR ELÁSTICA (MFLE) 

 

O desenvolvimento dos estudos a respeito da mecânica da fratura iniciou 

quando os processos usuais de cálculo estrutural se tornaram insuficientes para 

explicar falhas de estruturas solicitadas por níveis de tensões bastante abaixo dos 

admissíveis. O modo de falha habitual nestes casos era a propagação instável de uma 

trinca, sem que tivessem ocorrido apreciáveis deformações plásticas. Assim, a 

energia que era absorvida no processo de fratura era pequena. Esta trinca pode ser 

um defeito inerente ao material, decorrente do processo de fabricação, como trincas de 

tratamento térmico, defeitos de soldagem, falhas internas em componentes fundidos, etc. 
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Em outros casos a fissura pode se desenvolver devido a uma solicitação dinâmica, como 

na nucleação de trincas de fadiga. 

A mecânica da fratura linear elástica (MFLE) é umas das metodologias que 

podem ser empregada em situações onde pode ocorrer fratura sem deformação 

plástica apreciável na ponta da trinca. Essa restrição à deformação plástica pode ser 

em função das propriedades intrínsecas do material, como em aços de elevada 

resistência, ou por fatores geométricos, em que por exemplo pode-se alcançar o 

estado de deformação plana do material se houver espessura suficiente do corpo de 

prova. A MFLE pode ser empregada satisfatoriamente à medida que a zona plástica 

for pequena em relação ao tamanho da trinca e das dimensões da estrutura que 

contém o defeito [98]. 

A trinca em uma placa plana pode ser solicitada conforme os três modos 

básicos apresentados na Figura 21: (a) modo I, abertura, no qual os deslocamentos 

das superfícies da trinca são perpendiculares ao plano da trinca; (b) modo II, 

cisalhamento no plano ou deslizamento, ocorrem deslocamentos relativos, no plano 

da trinca, entre os pontos das duas faces, sendo os deslocamentos relativos na 

direção perpendicular à frente de trinca; (c) modo III, rasgamento, é causado pelo 

cisalhamento fora do plano da chapa, onde os deslocamentos relativos entre os 

pontos da superfície ocorrem no plano da trinca, na direção paralela à frente de trinca. 

Poderá ocorrer também a combinação dos três modos de trinca, isto é, modo misto. 

O modo I é o mais importante com inúmeras aplicações práticas nos projetos de 

engenharia, sendo, portanto, o mais estudado. 

 

 

Figura 21 – Modos de carregamentos possíveis de uma trinca [99].  

 

(Modo I) (Modo II) (Modo III) 
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O campo de tensões na vizinhança da ponta de uma trinca, assumindo um 

comportamento isotrópico e elástico linear do material, pode ser caracterizado em 

termos de um fator intensidade de tensões (K) que, quando submetido a um 

carregamento perpendicular (modo I), este campo de tensão no plano à frente da 

ponta da trinca (Figura 22) é definido como:  

 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
. 𝑓𝑖𝑗(𝜃)             (5) 

 
onde σij é um tensor de tensão definido nas coordenadas i e j, fij (θ) é uma função do 

ângulo θ,  KI  é o fator de intensidade de tensões na ponta da trinca para o modo I de 

carregamento e r é a distância em relação à ponta da trinca.  

 
 

 

Figura 22 – Campo de tensões atuando sobre um elemento localizado à frente de uma trinca hipotética. 
[100] 

 

É possível estabelecer uma relação entre o fator de intensidade de tensão 

(K), para uma trinca central instalada em uma placa plana infinita, de tamanho 2a, 

submetida a um campo de tensão remota (σ) perpendicular ao plano desta trinca 

(modo I de carregamento) como: [100]  

 

 

𝐾𝐼 = σ√𝜋𝑎. 𝑌             (6) 
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Ao analisar o modelo de tensões elástico-linear apresentado na Equação 5, 

nota-se que os valores tendem ao infinito se for considerado valores de “r” tendendo 

a 0 (zero). Em materiais reais, esses valores são finitos e o relaxamento das tensões 

na ponta da trinca é explicado pelo escoamento plástico presente nessa região. 

Conforme essa região (zona plástica) cresce de tamanho, a análise via MFLE perde 

acuracidade. Desta forma, pequenas adequações no modelo fazem-se necessárias e 

estas são abordadas via mecânica da fratura elasto-plástica (MFEP), entretanto esse 

tema não será abordado nesse trabalho. A Figura 23 mostra uma representação do 

tamanho da zona plástica, ry e rp para a condição de deformação plana (MFLE) e de 

tensão plana (MFEP).      

 

 

Figura 23 – Representação dos tamanhos das zonas plásticas, ry e rp nas condições em que são válidas 

as considerações da MFLE e MFEP, respectivamente. σYs – Limite de escoamento do material. [100] 

 

A MFEL terá validade enquanto esta zona plástica for pequena quando 

comparada com o tamanho da trinca que a origina. Este é o caso em materiais onde 

a fratura ocorre em tensões apreciavelmente abaixo do limite de escoamento e sob 

condições de deformação plana. As definições de condições de tensão plana e de 

deformação plana depende da espessura dos corpos de provas e da amplitude da 

carga aplicada. A Figura 24 mostra um esquema representativo de uma zona plástica 

à frente de uma trinca numa amostra hipotética. As considerações teóricas acrescidas 

de observações experimentais dos resultados de tenacidade à fratura de diversos 

materiais estabelecem que os valores experimentais do fator de intensidade de 

𝑟𝑦 =
1

6𝜋
(

𝐾𝐼

𝜎𝑌𝑠
)

2
    (7) 

𝑟𝑝 =
1

2𝜋
(

𝐾𝐼

𝜎𝑌𝑠
)

2
    (8) 
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tensões elástico-lineares podem ser tomados como KIC desde que o tamanho de trinca 

e as dimensões da amostra atendam à relação mostrada na Equação 9. A condição 

de estado plano de deformação caracteriza-se por uma zona plástica relativamente 

pequena se comparada à espessura do corpo de prova, como isso, garante-se que 

KIC é propriedade do material. 

 

𝑡, 𝑎, ℎ, 𝑏 ≥ 2,5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑌𝑠
)

2
            (9) 

 

Figura 24 – Representação esquemática de uma amostra trincada de espessura t e tamanho de zona 
plástica 2r0 [101] 
 

 

2.4 FADIGA EM METAIS 
 

 

A norma ASTM E1823-02 define basicamente o termo fadiga como sendo um 

processo progressivo de alteração estrutural, permanente e localizado, que ocorre em 

um material submetido a carregamentos cíclicos, com cargas abaixo de seu limite de 

escoamento, que pode culminar em trincas ou fratura completa após um número 

suficiente de ciclos. O fenômeno de fadiga é a principal causa de falhas em serviço 

de estruturas e componentes de engenharia [100]    
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O carregamento cíclico em que os materiais são submetidos está representado 

hipoteticamente na Figura 25. A partir desta, podem ser definidos alguns parâmetros 

referentes ao fenômeno de fadiga em que Smax e Smin são as tensões máxima e 

mínimas aplicadas durante o ensaio de fadiga.  

 

 

Figura 25 – Representação hipotética dos ciclos de tensão definindo os parâmetros do processo de 
fadiga [101]. 

 

  

A partir da Figura 25 podemos definir os seguintes parâmetros: 

 

Amplitude de tensão:  𝑆𝑎 =
𝑆𝑚𝑎𝑥  − 𝑆𝑚𝑖𝑛

2
                (10) 

 

Tensão média:    𝑆𝑚 =
𝑆𝑚𝑎𝑥 + 𝑆𝑚𝑖𝑛

2
       (11) 

 

Intervalo de tensão:  𝑆𝑟 = 𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑚𝑖𝑛       (12) 

 

Razão de tensões:    𝑅 =
𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥
        (13) 

 

 No exemplo hipotético da Figura 25, a razão (R) é igual a -1 e a tensão média 

(Smax) é igual a 0 (zero).  
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Em geral, observou-se que o processo de fadiga envolve os seguintes estágios: 

(1) nucleação da trinca, (2) crescimento da trinca e (3) fratura final do material. As 

trincas de fadiga geralmente se iniciam em superfícies livres do material, pois 

normalmente apresentam menores restrições à deformação plástica, contudo cabe 

ressaltar que no interior do material também pode haver superfícies em eventuais 

descontinuidades como porosidades, impurezas e contornos de grãos e de fases.  

Em metais puros a nucleação é associada com o deslizamento de planos, que 

é controlada pela tensão de cisalhamento local, induzida por concentradores de 

tensão. Em materiais de engenharia (não puros), a presença de descontinuidades e 

defeitos afetarão o processo de nucleação. Esse primeiro estágio pode consumir até 

90% da vida em fadiga do material [102].  A Figura 26 mostra a nucleação de uma 

trinca de fadiga em sítios de concentração de tensão mais elevada nas bandas de 

escorregamento persistentes (persistent slip band), formado pela intrusão e extrusão 

da superfície livre do material.  Uma vez que a nucleação ocorre e o carregamento 

cíclico continua, a trinca tende a crescer ao longo do plano de tensão máxima de 

cisalhamento (45°) e através do contorno de grão [101]. 

A transição do estágio de nucleação para o estágio de crescimento estável da 

trinca (estágio 2) ocorre no momento da alteração do mecanismo de propagação, 

passando de cisalhamento dos planos cristalinos em 45°, para uma direção normal 

(90°) em relação ao plano de carregamento. Na Figura 26 é mostrado essa transição 

das direções de crescimento representado por “Estágio I” e “Estágio II” de 

crescimento.  

A propagação da trinca de fadiga no estágio 2 pode apresentar uma 

característica macroscópica típica, onde a aparência macroscópica foi historicamente 

conhecida como “marcas de praia”. Imagens macroscópicas das superfícies de 

fratura, causadas por fadiga, em eixos ferroviários são mostradas na Figura 27. Existe 

também uma aparência microscópica que pode ser considerada a “assinatura” da 

presença de fadiga, caracterizada por marcas concêntricas da superfície de fratura, 

conhecidas como estrias, e são mais facilmente visualizadas em metais dúcteis. Uma 

imagem dessas estrias é mostrada na Figura 28.    
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Figura 26 – Esquema ilustrativo mostrando o início da formação de uma trinca de fadiga e os estágios 
de crescimento posterior [101].  

 

    

Figura 27 – Imagem macroscópica da superfície de fratura por fadiga em eixos ferroviários [101]  

 

Um modelo micro-mecânico da formação das estrias de fadiga durante o 

crescimento da trinca (estágio II) foi proposto por Laird [102, apud 100]. Eles 

propuseram que o incremento na extensão da trinca, por ciclo de fadiga, ocorre por 

um mecanismo repetitivo de embotamento e afiamento na ponta da trinca conforme 

representado na Figura 29. No início do carregamento cíclico a ponta da trinca é aguda 

(Figura 29a). À medida que o esforço de tração é aplicado, o pequeno entalhe duplo 

na ponta da trinca concentra o deslizamento ao longo dos planos que fazem 45° com 

a superfície da trinca (Figura 29b). Conforme a trinca se alarga para a sua extensão 
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máxima (Figura 29c), ela avança por cisalhamento plástico ao mesmo tempo em que 

sua ponta se torna rombuda. Quando a carga muda para compressão, as direções de 

deslizamento na extremidade são invertidas (Figura 29d), as faces da trinca são 

compactadas e a nova superfície da trinca, criada na tração, é forçada para o plano 

da trinca (Figura 29e) onde é parcialmente dobrada por flambagem formando uma 

ponta de trinca novamente aguda. Assim, a trinca já está pronta para avançar e seguir 

para o próximo ciclo.  

 

Figura 28 – Marcas de estrias, típicas no processo de fadiga, devido ao carregamento com amplitude 
variável numa chapa de alumínio 2024-T3 [103]. 

 

 

Figura 29 – Ilustração representativa do modelo do processo de crescimento da trinca por fadiga [100] 
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O estágio 3 do processo de fadiga corresponde à ruptura final do material e 

ocorre quando a trinca alcança um tamanho crítico, atingindo o limite de tenacidade à 

fratura do material, e assim ela passa a se propagar de forma instável, uma vez que 

a seção transversal resistente do componente não mais suporta a carga aplicada. 

 

2.4.1 Limite de fadiga (Curva S-N) 

 

Sistemáticos testes de fadiga, por flexão rotativa e amplitude de tensão 

constantes, foram realizados pelo alemão August Wöhler, no final do século 19, e o 

número de ciclos eram contabilizados, para cada amplitude de tensão, até a ruptura 

do corpo de prova. Os resultados obtidos foram plotados em diagramas que 

relacionavam a amplitude de tensão e o número de ciclos até a ruptura que ficaram 

conhecidas como curva S-N ou curvas de Wöhler. Um exemplo dessas curvas é 

mostrado na Figura 30 de um ensaio de fadiga por flexão rotativa num aço baixo 

carbono normalizado. Foi constatado nestas curvas que a redução da amplitude de 

tensões aplicadas nos corpos de prova aumentava o número de ciclos que o mesmo 

era capaz de aguentar antes de romper. Estas observações levaram ao conceito de 

limite de fadiga, abaixo do qual, o material não romperá por fadiga.      

A curva S-N, mostrada na Figura 30, representa a vida total em fadiga de uma 

amostra com a superfície lisa, ou seja, sem entalhe ou defeitos macroscópicos. A vida 

total em fadiga descreve tanto o número de ciclos para a nucleação da trinca de fadiga 

(estágio 1) quanto o número de ciclos para a trinca propagar-se e levar à ruptura 

(estágio 2 e 3). É sugerido na literatura que a nucleação da trinca dominante, e não a 

iniciação de trincas curtas, é o evento crítico, uma vez que a iniciação de trincas curtas 

praticamente instantânea na maioria dos materiais [104-106]. Geralmente, uma trinca 

curta cresce rapidamente após a iniciação e desacelera devido a interações com 

barreiras microestruturais. Se os níveis de tensão aplicados no ensaio estiverem 

abaixo do limite de fadiga, a propagação dessas trincas diminuirá até a eventual 

parada (aprisionamento da trinca). Em níveis de tensões mais elevadas, a trinca 

continuará a se propagar acelerando à medida que o seu comprimento aumenta até 

a fratura do material.  
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Figura 30 – Curva S-N de uma aço baixo carbono normalizado mostrando o limite de fadiga deste 
material [101] 

 

2.4.2 Propagação de trinca por fadiga 

Atualmente a metodologia de danos permissíveis, onde defeitos são permitidos 

em componentes, tem sido largamente utilizada. Esta metodologia consiste na 

garantia da não ocorrência de falha, desde que o tamanho do defeito tolerado não 

alcance um valor crítico antes de uma inspeção programada ou simples troca do 

componente.  

A propagação de uma trinca de fadiga submetida a amplitudes de tensões 

constantes é quantificada como o incremento do seu comprimento por quantidades 

de ciclos (da/dN). Os valores de da/dN são determinados experimentalmente, 

registrando a variação do comprimento da trinca ao longo de um número de ciclos 

decorrido. Geralmente, quando a faixa de tensão aplicada é mantida constante, a taxa 

de crescimento da trinca aumenta com o aumento do número de ciclos [101]. Uma 

curva típica de crescimento de trinca de fadiga é mostrada na Figura 31. 

O gráfico apresentado na Figura 31 mostra dois exemplos característicos de 

curvas de propagação de trincas obtidas para diferentes amplitudes de tensão, 

representados na figura como Δσ1 e Δσ2, na qual o tamanho da trinca aumenta com o 

número de ciclos. O defeito inicial (pré-trinca) nos dois casos tem a mesma dimensão 

e é denominado a1, e a trinca se propaga com uma taxa crescente da/dN. Sob 

carregamentos maiores, a taxa de crescimento (da/dN) é maior para um dado 

comprimento de trinca e, consequentemente a vida em fadiga é menor. É importante 

ressaltar, que à medida que a trinca aumenta de tamanho, as taxas de propagação 
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aumentam rapidamente, ocasionando assim uma diminuição exacerbada na vida do 

componente. Conclui-se então, que a maior parte dos ciclos de carregamento 

envolvidos na vida total do componente de engenharia é consumida durante as fases 

iniciais da extensão da trinca, ou seja, quando esta é pequena e talvez não detectável 

pelos métodos de inspeção existentes [101-102]. 

 

 

Figura 31- Efeito do nível de tensão na taxa de propagação de trinca por fadiga. [101] 

 

 

Sob condições de fadiga, uma trinca pode iniciar e  propagar-se em fatores de 

intensidade de tensão (K) que são consideravelmente menores do que a resistência 

à fratura (KIC). O fator de intensidade de tensões pode ser usado para estudar a 

propagação de trinca por fadiga, mesmo para materiais de baixa resistência mecânica e 

alta ductilidade, visto que os valores de K necessários para causarem o crescimento de 

trinca por fadiga são muito baixos. Assim, o tamanho da zona plástica na ponta da trinca 

é pequeno o suficiente para a abordagem da Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE). 

Nessas condições de pequena escala de escoamento plástico na ponta da 

trinca, Paris et al [107] propuseram que a taxa de crescimento de uma trinca de fadiga 

esta relacionada com a variação do fator de intensidade de tensão (ΔK) 

 

YaK .             (14) 
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minmax KKK                        (15) 

 

onde Kmax e Kmin são os valores máximo e mínimo de K no ciclo de carregamento, 

respectivamente. Δσ é a variação das tensões máxima e mínima do carregamento 

cíclico, a é o comprimento da trinca e Y é uma função que depende da geometria do 

corpo de prova.  

Paris et al [107] mostraram que a relação entre a taxa de crescimento da trinca 

(da/dN) e a variação do fator de intensidade de tensão (ΔK) é regida pela lei expressa 

pela Equação 16, que ficou conhecida como lei de Paris.  

 

 mKC
dN

da
                                   (16) 

 

onde “C” e “m” são constantes do material.  

 

Para cada comprimento de trinca existe um valor correspondente do fator de 

intensidade de tensão, assim é possível plotar um gráfico relacionando da taxa de 

crescimento da trinca (da/dN) com a variação do fator de intensidade de tensão (ΔK) 

como está mostrado na Figura 32. Observa-se que a curva contém 3 regiões distintas. 

A lei de Paris aplica-se apenas na região de crescimento estável da trinca que é 

representada pela “Região II”. 

A “Região I” representa a região onde as taxas de crescimento das trincas são 

muito baixas (menores que 10-10 mm/ciclo) para os valores de ΔK correspondentes, 

não sendo possível de ser mensurados. A variação do fator de intensidade de tensão 

abaixo da qual não é observada propagação de trincas é conhecida como limiar de 

fadiga (threshold) representado por Kth . As taxas de propagação das trincas podem 

ser tão baixas comparando-se a frações de espaçamento atômico da rede cristalina. 

O crescimento de trinca neste estágio está associado ao estágio I do processo de 

fadiga e é fortemente influenciado pela microestrutura.  

 



68 
 

 

Figura 32 - Comportamento típico da propagação de trinca por fadiga em metais 

 

 

A “Região II” exibe uma variação linear de log da/dN com o log K, 

representando uma região de crescimento estável. A maioria dos conceitos e 

aplicações da MFEL se refere a esta região, que é representada pela Lei de Paris 

(Equação 16). O crescimento da trinca nesta região está associado ao estágio II do 

processo de fadiga e, geralmente, é independente da microestrutura material.  

A “Região III” corresponde à propagação instável da trinca, com uma taxa de 

crescimento bastante rápida. A curva inclina-se e o fator de intensidade de tensão 

atinge um valor máximo, tendendo ao valor do fator de intensidade de tensão crítico, 

KC (ou KIC, tenacidade à fratura) levando a uma falha catastrófica do material.  

 

2.4.3 Trincas curtas - short cracks 

A análise do comportamento da trinca de fadiga com base na mecânica da 

fratura é geralmente baseada no teste de fadiga em corpos de prova contendo uma 

“trinca longa" (long crack) ou “trinca dominante”, representado pelo entalhe afiado de 

alguns milímetros de comprimento. Há uma série de componentes de engenharia que 

requerem compreensão do comportamento de trincas de fadiga de dimensões 

significativamente menores. Normalmente, essas pequenas trincas variam de um 

número de microns a alguns milímetros. Verificou-se que o crescimento dessas 
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pequenas trincas exibe diferenças significativas de comportamento quando 

comparadas com as trincas longas. Para similar intervalos de fator de intensidade de 

tensão, uma trinca curta pode apresentar maiores taxas de propagação do que as 

trincas longas, sob semelhantes condições de ensaio. Além disso, o crescimento da 

trinca curta pode ser visto em intervalos de fatores de intensidade de tensão inferiores 

ao valor limiar de fadiga (Kth) medidos para trincas longas [108, 109]. Uma 

comparação do comportamento de fadiga de trincas longas e curtas pode ser visto na 

Figura 33. 

 

 

Figura 33 – Ilustração esquemática do crescimento estável das trincas curtas e trincas longas [109]. 
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3  OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é estabelecer a relação entre o comportamento 

mecânico (resistência mecânica, resistência ao impacto, tenacidade à fratura e 

resistência à fadiga) e os aspectos microestruturais de um ferro fundido nodular 

submetido ao tratamento térmico Q&P sob diferentes parâmetros de temperatura de 

têmpera e de partição e tempo de partição. Os objetivos específicos são: 

 

 Compreender a cinética de transformações de fases no tratamento de têmpera 

e partição em ferros fundidos nodulares;   

 Identificar os parâmetros ideais de tratamento (temperatura de têmpera e de 

partição e tempo de partição) correlacionando suas influências na microestrutura final 

e no comportamento mecânico do material; 

 Identificar e quantificar as fases presentes na microestrutura do material após 

o tratamento de têmpera de partição; 

 Avaliar a contribuição de cada fase presente na microestrutura nas 

propriedades mecânicas do material obtido.  

 Comparar as propriedades mecânicas do material obtido pelo tratamento 

térmico de têmpera e partição com as obtidas por outros tratamentos térmicos 

convencionais como austêmpera e têmpera e revenido.  

 Avaliar a ocorrência de transformação martensítica induzida por deformação da 

austenita retida. 

 Medir a tenacidade à fratura dos ferros fundidos submetidos ao tratamento de 

têmpera e partição.  

 Avaliar o comportamento à fadiga (limite de fadiga - curva SN e taxa de 

crescimento da trinca – da/dN x ΔK) do ferro fundido nodular após o tratamento de 

têmpera e partição.  
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo, serão abordados os procedimentos experimentais e os 

equipamentos utilizados neste trabalho. No início são descritos os procedimentos das 

etapas de elaboração do material em estudo e as técnicas utilizadas para a obtenção 

dos parâmetros dos tratamentos térmicos realizados. Em seguida, são apresentados 

os procedimentos para a realização da caracterização microestrutural e mecânica do 

ferro fundido nodular submetido ao tratamento térmico de tempera e partição. Cada 

ensaio mecânico foi realizado de acordo com recomendações de normas 

internacionais como a American Society for Testing of Materials (ASTM) e a British 

Standards Institution (BS).  

Para facilitar a compreensão dos procedimentos experimentais executadas 

neste trabalho, um fluxograma contendo um resumo das etapas é exibido na Figura 

34. 
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Figura 34 – Fluxograma simplificado das etapas experimentais desenvolvidas neste trabalho. MO - 
Microscopia ótica; MEV – Microscopia eletrônica de varredura; EBSD – Difração de elétrons 
retroespalhados; DRX – Difração de raios-X; AFM – Microscopia de força atômica. 



73 
 

4.1 MATERIAL 

 

O ferro fundido nodular, utilizado neste trabalho, foi elaborado pela Fundição 

Tupy S.A. O material foi fornecido na forma de blocos Y, conforme especificado pela 

norma NBR 6916 (Figura 35). As ligas foram fundidas em um forno de indução a 

cadinho com capacidade de 9 toneladas. Os moldes dos blocos Y foram 

confeccionados em processo caixa fria (areia de sílica e resina fenólica-uretânica 

catalisada por trietilamina).  

Foi realizado um intenso processo de inoculação (no vazamento e in mould), 

durante fabricação dos blocos Y, no intuito de aumentar a quantidade de nódulos de 

grafita e distribuir de forma mais uniforme a segregação dos elementos químicos na 

microestrutura do material durante a solidificação. Os corpos de provas foram 

confeccionados utilizando parte útil do bloco Y correspondente ao paralelepípedo 

(a)x(c)x(l) da Figura 35. A determinação do grau de nodularização e o número de 

nódulos foi realizada através do software de analisador de imagens Image Pro Plus, 

do laboratório metalográfico da Fundição Tupy S.A, de acordo com as recomendações 

da norma NBR 6593-15. 

 

 

Figura 35 - Bloco Y de ferro fundido nodular segundo a norma NBR 6916 utilizado para a extração dos 
corpos de prova.  

  

A composição química da liga utilizada neste trabalho (Tabela 1) foi 

selecionada de modo a utilizar uma liga de ferro fundido nodular similar às utlizadas 

comercialmente pela empresa para a produção de componentes automotivos. Optou-

 



74 
 

se em manter baixo os teores de Mn (0,2% em massa) devido ao problema de 

segregação nos contornos das células eutéticas relatados em trabalhos anteriores 

[19]. A composição química foi determinada através da confecção de corpos de prova 

coquilhados e, em seguida, analisados por espectrometria de emissão óptica. Foi 

utilizado um espectrômetro da marca ARL modelo Metal Analyser 3460. O teor de 

carbono das ligas foi analisado através de um determinador de carbono por 

combustão da Marca LECO modelo CS 230. Todas as análises químicas foram 

realizadas no laboratório químico da Fundição Tupy Mauá. 

 
Tabela 1 - Composição química do ferro fundido nodular (% em massa) 

C Si Mn Cu Cr Mg Ni P S 

3,47 2,47 0,2 0,38 0,03 0,03 0,01 0,04 0,01 

 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Inicialmente fez-se necessário identificar as características do material como a 

faixa de temperatura de transformação austenítica durante o aquecimento, a partir da 

temperatura ambiente, e a temperatura de início de transformação da martensita (Ms), 

durante a etapa de têmpera. Para isso foram realizadas duas abordagens: uma teórica 

e outra prática. 

A abordagem teórica utilizou simulações feitas no software de termodinâmica 

computacional Thermo-Calc® utilizando o banco de dados TCFE. Esta simulação 

permite obter informações como a faixa de temperatura onde é estabelecido o 

equilíbrio entre as fases austenita e grafita, além da composição química da austenita 

em função da temperatura de austenitização.   

A abordagem prática utilizou ensaios de dilatometria.  Para este ensaio foi 

utilizado um dilatômetro de têmpera Bähr DIL805A, pertencente ao Laboratório de 

Transformação de Fases – LTF, no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Escola Politécnica da USP. Através desta técnica é possível detectar a 

faixa de temperatura da transformação austenítica, a temperatura de início da 
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transformação martensítica (Ms) e analisar a cinética das reações durante as etapas 

de austenitização, têmpera e de partição. Corpos de provas cilíndricos do material, 

usinados por eletro-erosão a fio, com dimensões de 4 mm de diâmetro e 10 mm de 

comprimento foram utilizados nos ensaios de dilatometria.  

No dilatômetro, o aquecimento das amostras é feito por indução 

eletromagnética, a uma taxa de 10°C/s, utilizando uma bobina de cobre refrigerada a 

água. O controle da temperatura é feito por meio de termopares tipo K soldados às 

amostras. Os testes foram realizados sob vácuo para evitar a oxidação. A têmpera foi 

realizada por um resfriamento forçado com gás hélio obtendo uma taxa de 

resfriamento de aproximadamente -50°C/s. 

Através dessas informações, tanto da abordagem teórica como da prática, 

tornou-se possível identificar as condições adequadas para a realização do tratamento 

de têmpera e partição no material em estudo. 

Após a identificação da temperatura Ms, a fração volumétrica de martensita 

transformada na etapa de têmpera f(α') foi determinada através da Equação proposta 

por Kostinen-Marburger[110]  (Equação 17). 

 

𝑓(α′) = 1 − exp[ β (𝑀𝑆 − TQ)]                 (17) 

 

onde β é um coeficiente de ajuste que, em várias ligas, assume o valor de -1,1x10-2 

°C–1. Este parâmetro pode sofrer variações de acordo com a composição e 

parâmetros de tratamentos térmicos do material. O valor de β pode ser determinado 

por meio de experimentos como dilatometria e/ou resistividade elétrica [111]. TQ é a 

temperatura de têmpera.    

 

4.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS  

 

4.3.1 Têmpera e Partição (Q&P) 

Com base nos resultados obtidos nas simulações termodinâmicas e nos 

ensaios de dilatometria, foi selecionada uma temperatura de austenitização de 880°C. 

Optou-se por uma temperatura mais baixa possível, porém segura para que ocorresse 
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uma completa austenitização da matriz. Menor temperatura de austenitização leva à 

formação de uma austenita com menores teores de carbono, implicando em uma 

martensita de caráter menos frágil, quando comparadas com as formadas a partir de 

uma austenita com maiores teores de carbono, ou seja, em temperaturas de 

austenitização mais elevadas [112]. 

Foram selecionadas duas temperaturas de têmpera, 140 e 170°C, e o 

resfriamento foi feito em óleo para martêmpera pré-aquecidos.  Para identificar o 

tempo necessário de permanência na temperatura de têmpera para uma 

homogeneização da temperatura da superfície e do centro do corpo de prova, foi 

colocado um termopar no centro de um corpo de prova, com dimensões de 

20x20x75mm, e realizado um ciclo térmico de austenitização (880°C/2h) seguido de 

têmpera a 140°C. A curva de resfriamento está representada na Figura 36. Nota-se 

que em aproximadamente 300 segundos (5 minutos) o centro do corpo de prova 

atingiu a temperatura de 140°C, com isso, foi adotado um tempo de encharque de 7 

minutos. 

 

 

Figura 36 - Curva de resfriamento do núcleo do corpo de prova na etapa de têmpera.  

 

A etapa de partição foi realizada num forno poço com sal de austêmpera nas 

temperaturas de 300, 375 e 450°C, que são intervalos de temperaturas comumente 

utilizados nos tratamentos de austêmpera para a obtenção de ADI com melhores 
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características, em termos de propriedades mecânicas. Foram utilizados tempos de 

5, 15, 30, 60 e 120 minutos. Um esquema das etapas, juntamente com todos os 

parâmetros adotados, dos tratamentos térmicos realizados neste trabalho, está 

representado na Figura 37.  

 

 

Figura 37 – Esquema das etapas e dos parâmetros adotados para os tratamentos Q&P realizados neste 
trabalho. TA – Temperatura de austenitização; TT – Temperatura de têmpera; TP – Temperatura de 
partição; tP – Tempo de partição; Ms – Temperatura início da transformação martensítica.   

 

 

4.3.2 Austêmpera 

 Com o objetivo de comparar a cinética das transformações de fases e as 

propriedades mecânicas do ferro fundido Q&P com os ferros fundidos austemperados 

(ADI), foram realizados tratamentos térmicos de austêmpera no material utilizando os 

mesmos parâmetros de tratamentos realizados no processo Q&P. Assim, as amostras 

foram austenitizadas a 880°C por 2 horas, em seguida foram resfriadas em um banho 

de sal com temperaturas de 300 e 375°C (etapa de austêmpera), e mantidas por 

tempos que variaram de 15 a 120 minutos. 
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4.3.3 Têmpera e Revenido  

 Com o objetivo de investigar, exclusivamente, o comportamento da martensita 

durante a etapa isotérmica (partição), uma microestrutura do material, consistindo 

exclusivamente de martensita, foi produzida a partir de um tratamento de têmpera em 

que o resfriamento atinge temperaturas abaixo do Mf. Assim, o material foi 

austenitizado a 880°C por 2 horas e temperado em óleo, a temperatura ambiente. Em 

seguida, foi transferido para um recipiente contendo nitrogênio líquido a, 

aproximadamente, -195°C onde foi mantido por 10h para garantir uma completa 

transformação da austenita retida em martensita.  Após a têmpera, foi realizado um 

tratamento de revenimento nas mesmas temperaturas que o tratamento de partição, 

ou seja, de 300 e 375°C. O tempo de revenimento variou entre 15 e 120 minutos.

  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

A caracterização microestrutural foi realizada no laboratório de Metalografria do 

Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da USP através de 

microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). As amostras 

foram preparadas utilizando procedimento convencional de lixamento e polimento. 

Suspensões de pasta de diamante, com granulometria de 6, 3 e 1 µm, foram utilizadas 

para a realização do polimento. Para a análise no microscópico ótico, as amostras 

foram pré-atacadas com o reagente Nital 2% e em seguida imersas em solução do 

reagente Beraha (3g K2S2O5, 10g Na2S2O3 em 100mL H2O) por 60 segundos. O 

reagente Beraha, assim como outros reagentes que produzem ataques seletivos em 

ligas ferrosas, colore a ferrita, deixando-a marrom quando observada no microscópio 

óptico. De forma análoga acontece com a martensita, que se apresenta amarelada 

sob ação deste reagente. Por sua vez, a austenita fica isenta do ataque e, 

consequentemente, aparece branca nas micrografias [113]. Para observação no MEV, 

as amostras foram atacadas apenas com Nital 2%.  

As imagens de MO foram obtidas com a utilização de um microscópio óptico 

Olympus BX60M com câmera CCD acoplada. As imagens de MEV foram obtidas com 
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um microscópio de feixe de emissão de campo (MEV-FEG) FEI Inspect F50 com 

sistemas de análise de Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD).  

 

4.4.1 Difração de elétrons retroespalhados (EBSD) 

A difração de elétrons retroespalhados (EBSD, Electron backscatter diffraction) 

é uma técnica utilizada em conjunto com a microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

onde se obtém informações cristalográficas dos materiais. Através desta técnica, foi 

possível gerar imagens de mapas de identificações das fases presentes na 

microestrutura e mapas de orientações cristalográficas. 

Para as análises por EBSD, as amostras seguiram os mesmos procedimentos 

de preparação metalográfica descritos anteriormente, acrescido de uma última etapa 

de polimento com uma suspensão de sílica coloidal de granulometria igual a 50nm. O 

experimento é feito com a amostra sem ataque químico.  

 As análises por EBSD foram realizadas utilizando o software TSL-OIM de 

aquisição e identificação de padrões desenvolvidos pela TexSEM Laboratories Inc. O 

experimento foi realizado usando o microscópico eletrônico de varredura, com tensão 

de aceleração de 20 KV, um ângulo de inclinação da amostra de 70° e tamanho de 

passo igual a 0,05 µm.   

 

4.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

Os ensaios de difração de raios-X (DRX) foram realizados para estimar a fração 

volumétrica e o teor de carbono na austenita retida após o tratamento de têmpera e 

partição. O ensaio foi realizado com o uso de um difratômetro da Brucker modelo D8 

Phaser, tubo de cobre (λ=1,5405 Å) e monocromador de grafite pertencente ao 

Laboratório de Caracterização Microestrutural, no Departamento de Engenharia 

Metalúrgica do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES. As amostras foram varridas 

na faixa de 40° a 120° com passo angular de 0,02° e tempo de contagem de 10 

segundos.  
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4.5.1Cálculo da fração volumétrica de austenita 

Considerando uma matriz composta por duas fases, α (ferrita bainítica e 

martensita) e γ (austenita), a fração volumétrica de austenita retida (fγ) pode ser 

calculada de acordo com as orientações descritas na norma ASTM E975-13 

representada na Equação 18. As áreas integradas (Ahkl) indicadas na Equação 18 

foram obtidas pelo ajuste de uma função gaussiana de cada pico de difração com o 

uso do programa Origin. O número de picos de difração utilizados no cálculo é 

representado por “n”. Nesse trabalho foram utilizados os picos (110), (200) e (211) da 

fase ferrita e os picos (111), (200) e (220) da fase austenita para realizar a 

quantificação.  

  

         (18) 

 

A Equação 18 faz uso dos coeficientes Rhkl que contabilizam o efeito dos fatores 

que compõem o cálculo da intensidade teórica dos picos de difração. Os valores de 

Rhkl utilizados neste trabalho, para cada pico de difração, são mostrados na Tabela 2.   

 

Tabela 2 -  Coeficientes Rhkl utilizados para as fases ferrita (α) e austenita (γ). [114]  

Fase hkl Rhkl Fase hkl Rhkl 

α 

110 1840 

γ 

111 1351 

200 288,6 200 644,3 

211 530 220 376,7 

220 142,5 311 390 

 

 

4.5.2 Calculo da porcentagem de carbono da austenita 

Para determinar o percentual de carbono presente na austenita (Cγ) foi 

empregada a metodologia tradicional que considera que a distorção do parâmetro de 
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rede da austenita (ay) ocorre devido à presença do carbono. A variação do teor de 

carbono foi estimada por meio da equação empírica obtida por Dyson e Holmes [115] 

(Equação 19), que leva em conta a variação do parâmetro de rede da austenita em 

função de sua composição química.  

 

𝑎𝛾 = 3,5780 + 0,033𝐶𝛾 + 0,00095𝑀𝑛𝛾 + 0,0015𝐶𝑢𝛾        (19) 

 

4.5 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X IN SITU 

 

Os ensaios de difração de raios-X in situ, com o uso de radiação sincrotron, 

possibilitaram a análise da cinética das transformações de fases na etapa de partição 

através da quantificação do enriquecimento de carbono na austenita e da evolução 

das fases em tempo real. 

Os ensaios de difração de raios-X in situ foram realizados na estação 

experimental X-ray Scatteringand Thermo-Mechanical Simulation (XTMS) pertencente 

ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia (LNNano) que fica dentro das instalações 

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas. A estação XTMS 

consiste de um simulador termomecânico, chamado de Gleeble® 3S50, 

especialmente construído para ser usado em experimentos de difração de raios-X.  

No interior da câmara do simulador Gleeble os corpos de prova são presos por 

garras de cobre, por meio das quais é conduzida corrente elétrica para aquecimento 

das amostras por efeito Joule. O controle da temperatura é obtido por meio de 

termopares (tipo K) soldados às amostras. 

A instalação conta com um goniômetro de alta resolução montado ao redor do 

simulador. O goniômetro é montado sobre uma mesa de alinhamento que permite o 

posicionamento do plano de difração sobre a superfície da amostra. Os detectores 

para contagem de fótons ficam localizados no goniômetro e podem ser posicionados 

em ângulos entre 0 e 150° e a uma distância mínima da superfície da amostra de 

365mm. Neste trabalho, foram utilizados dois detectores Mythen 1K, cada um 

possuindo 1280 canais de aquisição (pixels) de 50 mm de largura. Na distância 



82 
 

mínima de trabalho, cada detector cobre uma faixa de ângulos de aproximadamente 

10°, totalizando um ângulo de cobertura de cerca de 20°. 

Para os experimentos, corpos de prova do material foram usinados com 

geometria mostrada na Figura 38. Durante o posicionamento das amostras no interior 

da câmara do simulador procurou-se estabelecer o ângulo w de 15° entre a superfície 

da amostra e o feixe incidente de raios X.  

 

 
Figura 38 - Desenho esquemático do corpo de prova utilizado nos ensaios de difração de raios-x in situ. 
(Dimensões expressas em milímetros) 

 

As amostras foram submetidas ao tratamento de têmpera e partição segundo 

as condições apresentadas na Figura 37. Simultaneamente à realização dos 

tratamentos térmicos foram feitas aquisições de difração de raios-X. A energia do feixe 

foi estabelecida em 12 keV, equivalente ao comprimento de onda λ = 1,033Å, 

utilizando monocromador de Si(111). As fendas de limitação de fluxo de fótons foram 

ajustadas para permitirem que apenas uma região de 2 x 0,5 mm2 do feixe incidisse 

sobre a superfície da amostra. Durante as aquisições em tempo real, o goniômetro foi 

fixado no ângulo 2θ de 31° e os detectores Mythen foram aproximados até a distância 

mínima de trabalho de 365mm. Nesta configuração, os detectores cobriram a faixa de 

ângulos de difração de 26 a 47°, na qual foi possível monitorar a evolução dos picos 

de difração (110) e (200) da ferrita e (111) e (200) da austenita. Durante a etapa 

isotérmica de partição, cuja análise é enfatizada neste trabalho, aquisições foram 

feitas usando um tempo de exposição de 3 segundos, em intervalos de 0,5 segundos. 

Antes de cada experimento a câmara do simulador Gleeble foi evacuada por um 

sistema de vácuo composto de bomba mecânica e difusora.  
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4.6 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

Nessa seção, são descridos os procedimentos experimentais adotados neste 

trabalho para a obtenção das propriedades mecânicas básicas do material como o 

limite de resistência a tração, limite de escoamento, ductilidade, energia absorvida sob 

impacto, dureza e microdureza. As microdurezas de cada microconstituinte foram 

obtidas por ensaios de nanoindentação. A estabilidade mecânica da austenita retida 

foi avaliada através de ensaios de compressão. Nas próximas seções (4.7 e 4.8) serão 

descritas as metodologias para os ensaios mecânicos específicos de tenacidade à 

fratura e de fadiga, respectivamente.   

 

4.6.1 Ensaio de Tração 

As propriedades à tração foram determinadas em uma máquina universal de 

ensaios da marca Emic modelo DL 10000, pertencente ao Laboratório de Ensaios 

Mecânicos, no Departamento de Engenharia Metalúrgica do Instituto Federal do 

Espírito Santo – IFES, com velocidade de carregamento de 1 mm/min. Os testes e a 

confecção dos corpos de prova, seguiram as recomendações das normas ASTM 

A897-11 relacionadas à testes mecânicos em ADI. As dimensões dos corpos de 

provas utilizados nos ensaios de tração estão mostradas na Figura 39. No mínimo 

duas amostras foram testadas para cada condição.  

Os corpos de prova foram austenitizados em um forno mufla (ao ar) e 

temperados em óleo para martêmpera pré-aquecidos de acordo com a temperatura 

de têmpera (as condições de tratamento foram apresentadas na Figura 37). A etapa 

de partição se deu num forno poço com sal de austêmpera. Foi realizada uma pré-

usinagem dos blocos Y, antes do tratamento térmico, para uma forma cilíndrica com 

14mm de diâmetros e 120mm de comprimento para que, após o tratamento, fosse 

confeccionado um corpo de prova sem a ocorrência de oxidação e descarbonetação 

superficial.  
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D (mm) d (mm) L (mm) L0 = 5 x d LC = L0 + d R (mm) LT (mm) 

12 8 25 40 48 10 110 

Figura 39 - Dimensões dos corpos de provas para o ensaio de tração.  

 

 

4.6.2 Ensaio de impacto 

Os ensaios de energia absorvida sob impacto foram realizados em uma 

máquina de ensaio Charpy Losenhausen PSW30 com um martelo de 300J. Os corpos 

de prova foram confeccionados com uma seção transversal quadrada de 10 mm por 

55 mm de comprimento e sem entalhe, conforme recomendada pela norma ASTM 

A897-11. Para cálculo da resistência ao impacto, a norma recomenda a realização de 

quatro testes e o resultado final calculado pela média dos três maiores valores obtidos. 

Os corpos de prova foram austenitizados em um forno de resistência tubular a 

vácuo para evitar a descarbonetação. As etapas de têmpera e partição foram 

realizadas com os mesmos procedimentos descritos para os corpos de prova de 

tração. 

 

4.6.3 Ensaio de dureza e micro-dureza 

Para a determinação da dureza dos materiais tratados termicamente, foram 

realizados testes de dureza Brinel utilizando um durômetro Wolpert Testor HT com 

carga de 187,5 Kgf e uma esfera de 2,5mm de acordo com as recomendações da 

norma DIN 50351. 

A dureza da matriz também foi analisada através de testes de microdureza 

Vickers com o uso de um microdurômetro Shimadzu HMV com carga de 0,3 Kgf 
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(Hv0,3). Foram realizadas pelo menos 20 medidas em cada amostra, sendo o 

resultado final o valor médio dos resultados obtidos.    

 

4.6.4 Nanoindentação 

Ensaios de nanoindentação foram realizados com a finalidade de avaliar as 

propriedades mecânicas de cada fase e microconstituinte. Ao contrário dos ensaios 

de macrodureza em que se aplica uma carga fixa, na nanoindentação se utiliza uma 

carga dinâmica (P) que aumenta linearmente com o tempo, o que permite acompanhar 

a penetração do indentador (h) durante as etapas de carregamento e 

descarregamento, além de realizar testes com cargas extremamente baixas (até 

10µN). Dessa forma, é possível avaliar regiões ou microconstituintes específicos da 

microestrutura do material e obter a correspondente curva de carregamento versus 

profundidade, como pode ser visto na Figura 40. Os testes foram realizados em um 

nanoindentador Hysitron modelo Triboindenter TI 950, equipado com ponta triangular 

piramidal Berkovich de diamante, pertencente ao Laboratório de Fenômenos de 

Superfícies do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de São Paulo.      

 

 
                                                                (a) 
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(b) 

Figura 40 – (a) Curva carregamento versus profundidade de penetração num ensaio de 
nanoindentação; (b) Detalhamento da relação carregamento-profundida no perfil da impressão de uma 
indentação. hmáx indica o deslocamento máximo do indentador quando a carga aplicada é máxima 
(Pmáx). Wt, Wp e We são os trabalhos de deformação total, plástico e elástico, respectivamente. [116] 

 

O desafio era fazer com que uma indentação atingisse, exclusivamente, a fase 

desejada para análise. Para isso foram utilizadas duas metodologias. A primeira 

constituiu fazer uma matriz de nanoindentações, em uma região pré-determinada da 

amostra, e em seguida, com o auxílio de um microscópico eletrônico (MEV), verificar 

quais indentações atingiram exatamente uma fase específica (placas de martensita e 

blocos de austenita, por exemplo). A segunda foi usar o recurso no nanoindentador 

utilizado neste trabalho, que permite o deslocamento de forma controlada da ponta do 

indentador sobre a superfície da amostra e assim possibilita a obtenção de uma 

imagem da superfície por microscopia de força atômica (AFM).  

As amostras testadas foram preparadas com polimento final em sílica coloidal 

(0,05µm) para posterior análise no MEV. O ensaio ocorreu em temperatura ambiente com 

a utilização do modo de controle de força com carga constante de 10mN para uma matriz 

de indentação de 10x10 (total de 100 indentações), com espaçamento de 10μm entre 

cada uma, nas direções verticais e horizontais. Para a análise dos microconstituintes de 

menores tamanho, foi utilizada uma carga de 2mN com um espaçamento de 5µm entre 

cada indentação, para uma matriz também de 10x10. Para a realização das indentações, 

a força foi controlada em função do tempo e foi medido o deslocamento da ponta do 

indentador durante a penetração na superfície do material. 

A análise estatística dos valores obtidos com a sequência de nanoindentações 

permitiu obter os valores da dureza (H) e do módulo de elasticidade reduzido (E*) do 

material através do método de Oliver e Pharr [117]. Este método é o mais aceito para 



87 
 

determinação da dureza a partir dos dados obtidos no ensaio de nanoindentação. Além 

disso, permite uma estimativa da projeção da área deformada plasticamente quando o 

indentador atinge a força máxima do teste. Como pode ser visto na Figura 40(b), essa 

área difere da área observada pela impressão residual deixada após o teste de 

indentação, uma vez que a segunda é menor devido à recuperação elástica do material. 

A dureza (H) é calculada como a razão entre a força máxima aplicada (Pmáx) e a área de 

contato projetada pelo indentador para essa força máxima (A(hc)), como expresso na 

Equação 20. A profundidade de contato para a carga máxima é expressa por hc, também 

conhecido como profundidade plástica. Os valores de profundidade e força são obtidos   

através da curva de indentação, como representado na Figura 40(a).  

 

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴(ℎ𝑐)
                            (20) 

 

No caso de um indentador  Berkovich (ângulo na ponta θ = 65,27°), a área A(hc) é 

calculada de acordo com a Equação 21. 

 

𝐴(ℎ𝑐) = 3√3(tan 𝜃)2 ℎ𝑐
2 = 24,49ℎ𝑐

2                    (21) 

 

É possível notar pela Figura 40 que hc equivale a: 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑎                (22) 

 

em que ha representa o deslocamento elástico da superfície no perímetro de contato, que 

pode ser calculado usando da seguinte forma: 

 

ℎ𝑎 = ϑ 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
                    (23) 

 

em que ϑ é um parâmetro que depende da geometria do indentador (para o tipo Berkovich, 

ϑ = 0,75) [119] e “S” é o coeficiente angular da reta de descarregamento mostrado na 

Figura 40.  
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No método de Oliver e Pharr [117] o efeito de indentadores não perfeitamente 

rígidos é levado em consideração com a introdução do chamado módulo elástico 

reduzido (Er), definido pela Equação 24: 

 

1

𝐸𝑟
=  

1−𝑣2

𝐸
+  

1−𝑣𝑖
2

𝐸𝑖
                (24) 

 

onde  e i são os coeficientes de Poisson do material estudado e do indentador, 

respectivamente, e Ei é o módulo de Young do indentador. No nosso caso deste 

trabalho, que o indentador possui uma ponta de diamante, Ei = 1141 GPa e i = 0,07. 

Já o coeficiente de Poisson do material estudado,  = 0,28. 

 

4.6.5 Ensaio de compressão    

Para analisar a estabilidade mecânica da austenita retida no material após o 

tratamento de têmpera e partição, foram realizadas deformações plásticas a frio, num 

intervalo de 5 a 30% de redução do comprimento com passos de 5%, através de 

ensaios de compressão com o uso de uma máquina universal de ensaios mecânicos 

EMIC DL30000 (capacidade de 300KN). Foram usinados corpos de prova cilíndricos 

de 10 mm de diâmetro e 20 mm de comprimento de acordo com as recomendações 

da norma ASTM E9-09. Para evitar a flambagem durante o ensaio, foi utilizada uma 

graxa lubrificante Kolliggen W460AT a base de silicone aditivada com bissulfeto de 

molibdênio. A lubrificação reduz o atrito entre a amostra e as placas de compressão. 

Foi realizado ensaios de difração de raios-X nas amostras após o ensaio de 

compressão.  

 

4.7 ENSAIO DE TENACIDADE À FRATURA 

 

Os ensaios de tenacidade à fratura foram realizados utilizando-se a 

metodologia chevron. Esta metodologia traz facilidade para a determinação da 

tenacidade a fratura de materiais de alta resistência mecânica. O desenvolvimento 

matemático e experimental realizado no final dos anos de 70 [118], permite 
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estabelecer os valores de tenacidade à fratura tomando a carga máxima verificada 

durante o ensaio, conforme Equação 25.  

 

𝐾𝐼𝐶𝑉(𝑚𝑎𝑥) = (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐵√𝑊
) 𝑌𝑐                (25) 

 

onde, Pmax é a carga máxima obtida durante o ensaio, B e W são as dimensões dos 

corpos de prova e Yc é um fator de intensificação de tensão definido pela geometria 

do corpo de prova, ou seja, independente do material. 

Neste trabalho foram utilizados corpos de prova com geometria retangular 

atendendo os requisitos dimensionais da norma ASTM E-1304. Um esquema das 

dimensões finais dos corpos de prova pode ser visto na Figura 41 complementando 

com a Tabela 3. O entalhe foi realizado pelo processo de erosão a fio para evitar 

encruamento e/ou transformação de fase na ponta do mesmo. Para cada uma das 

condições testadas foram realizados 3 ensaios. O valor final foi representado pela 

média dos resultados obtidos.  

 

 

Figura 41 - Detalhe do corpo de prova utilizado no ensaio de tenacidade à fratura pela metodologia 
Chevron. Adaptado de ASTM E-1304. 
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Tabela 3 - Dimensões do corpo de prova utilizado no ensaio de tenacidade à fratura  

Parâmetros (definidos na Figura 41) Símbolo 
Dimensões 

(mm) 

Largura do cp B 12,7 

Comprimento útil do cp W 18,42 

Comprimento total do cp W+X 20,33 

Altura do cp 2H 11,05 

Distância da extremidade do cp à linha de carga X 1,27 

Distância entre a linha de carga e a ponta do entalhe a0 6,11 

Profundidade da “boca” do cp S 1,91 

Altura da “boca” do cp T 4,45 

Espessura do entalhe (eletro-erosão a fio) T 0,38 

Ângulo do entalhe Chevron ϕ 55° 

 

Para os corpos de provas utilizados nesse trabalho, o fator Yc foi estabelecido 

a partir das considerações feitas por Munz et.al. [119 apud 120-121] que estabeleceu 

polinômios para corpos de prova retangulares (Equação 25) cujas características 

geométricas são as seguintes: 3,0≤W/H≥4,0; α0=0,2; 0,3; 0,4 e α1=1, onde α0=a0/W e 

α1=a1/W. 

 

𝑌𝑐 = 4,08 + 3,95 (
𝑊

𝐵
) + 0,5 (

𝑊

𝐵
)

2

+ [−23,15 + 1,5 (
𝑊

𝐵
) + 1,3 (

𝑊

𝐵
)

2

] 𝛼0 + [172,5 − 43,5 (
𝑊

𝐵
) + 3 (

𝑊

𝐵
)

2

] 𝛼0
2  

                       (26) 

 

Ensaio foi realizado numa Máquina Universal de Ensaios Shimadzu AGX com 

capacidade de 300 kN, no laboratório de Ensaios Mecânicos, do Departamento de 

Engenharia de Materiais da UFRN. A velocidade de ensaio foi de 0,2 mm/min. A Figura 

42 mostra o esquema instrumental para a realização do ensaio. 
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Figura 42 - Aparato experimental para a realização do ensaio de tenacidade à fratura. 

 

Com relação à validação dos resultados obtidos no ensaio chevron, alguns 

critérios foram utilizados de acordo com a norma ASTM E 1304-97 e conforme descrito 

por da Silva[121]. Critérios como a planicidade da superfície de fratura, a forma da 

curva obtida no ensaio e o atendimento às condições de deformação plana da 

mecânica da fratura linear elástica (MFLE) apresentado na Equação 27, aplicadas as 

condições geométricas dos corpos de prova chevron. 

 

𝐵, (𝑊 − 𝑎) ≥ 1,25 (
𝐾𝐼𝐶𝑉

𝜎𝑌𝑠
)

2
        (27) 

 

onde B e W são a largura e comprimento útil do corpo de prova, respectivamente. Ys 

é a tensão limite de escoamento do material e a é o tamanho da trinca ou profundidade 

do entalhe. 

 A planicidade da superfície de fratura diz respeito ao ângulo que o caminho da 

trinca faz com a direção de carregamento. Em linhas gerais, espera-se que a trinca 

avance numa direção de 90° em relação à aplicação de carga (modo I de 

carregamento). No caso dos ensaios de chevron, as normas ASTM E 1304-97 e ASTM 

B 771-87, determinam que a trinca deve estar no plano do entalhe pelo menos até o 

ponto em que seu tamanho se torne crítico, o que na maioria das configurações de 

corpos de prova está localizado a, aproximadamente, 1/3 do comprimento do entalhe. 
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 Quanto à forma da curva obtida durante o ensaio, utiliza-se como referência as 

curvas mostradas na Figura 43. O formato da curva “a” indica que ocorreu dificuldades 

na nucleação da trinca, de forma que a carga necessária para esta nucleação foi maior 

do que a carga máxima correspondente ao ponto de trinca crítica. A curva “b” 

apresenta uma instabilidade durante a nucleação na trinca, mas a energia introduzida 

não foi suficiente para superar a resistência do material, de forma que este ainda 

experimenta um crescimento estável de trinca. A curva “c” representa uma curva ideal 

para um ensaio com entalhe chevron.  

 

 

Figura 43 - Tipos de curvas típicas que podem ser obtidas durante ensaios chevron. Adaptado de [122].  

 

 

4.8 ENSAIO DE FADIGA 

 

Nesta seção são abordadas as metodologias utilizadas nos testes de fadiga 

para a obtenção das curvas tensão versus números de ciclos (curvas S-N) bem como 

os limites de fadiga dos materiais nas condições testadas. Também são descritas as 

técnicas utilizadas para a análise dos fenômenos de nucleação e de propagação das 

trincas de fadiga.  

 

4.8.1 Limite de fadiga (curva S-N) 

 Os ensaios de fadiga foram realizados por flexão a quatro pontos com controle 

de carga (amplitude de tensão constante). Foram utilizadas amostras planas, sem 
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entalhe (short crack), de dimensões 10x10x75mm com superfície polida em pasta de 

diamante de 1µm. Optou-se pelo ensaio de flexão a quatro, pois esta configuração 

permite obter uma região central com tensão máxima constante, com isso torna-se 

mais provável a nucleação da trinca em locais preferencias da microestrutura (como 

defeitos), e assim, é possível identificar características significativas da microestrutura 

que são favoráveis a nucleação da trinca de fadiga. Em contraste, no ensaio de flexão 

a três pontos a tensão na superfície da amostra diminui com o afastamento do apoio 

(rolo) central, onde a tensão é máxima, assim a trinca é incentivada a iniciar na região 

da amostra sob o rolo.  

 O ensaio foi realizado na temperatura ambiente com a utilização de uma 

máquina de ensaio servo-hidráulica Instron 8501 pertencente ao Laboratório de 

Ensaios Mecânicos, no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de 

Southampton, Reino Unido. A máxima tensão aplicada na superfície variou de 400 a 

800MPa, com incrementos de 50MPa, razão R=0,1 e frequência de 20Hz. A Figura 

44(a) mostra o esquema das posições dos rolos na amostra para o ensaio de fadiga 

por flexão a quatro pontos. Uma imagem da amostra posicionada no equipamento 

antes do início do teste pode ser vista na Figura 44(b). 

 

     

Figura 44 – Esquema do posicionamento dos apoios (rolos) para o ensaio de fadiga por flexão a 4 

pontos (esquerda). Imagem do corpo de prova posicionado para o ensaio de fadiga (direita)  

 

 Testes interrompidos foram realizados com o objetivo de observar os locais de 

nucleação das micro-trincas de fadiga na microestrutura do material e analisar a etapa 

posterior de propagação da trinca. Através das réplicas da superfície polida da 

amostra, a cada interrupção do teste (que aconteceu a cada 5 mil ciclos), foi possível 
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medir de forma regular o crescimento estável da trinca. As réplicas foram obtidas 

usando uma resina de silicone específica para este tipo de teste da marca Struers 

modelo Repliset-F5. A aplicação do silicone na superfície da amostra é feita através 

de uma seringa específica do fabricante, que promove a mistura da resina com o 

catalizador antes de atingir a amostra. O tempo de cura é de 18 minutos. Segundo o 

fabricante, consegue-se resoluções de até 0,1µm.  A Figura 45 mostra a aplicação e 

o posicionamento da resina de silicone na superfície polida da amostra.  

As micrografias das réplicas foram obtidas por microscopia ótica e a medição 

dos comprimentos das trincas projetadas nas réplicas foram realizadas com o uso do 

software Image J. O método da secante foi utilizado para calcular a taxa de 

crescimento das trincas conforme orientação da norma ASTM E647-13, como 

mostrado na Equação 28, onde “a” é o comprimento/profundidade da trinca e “N” é o 

número de ciclos no ensaio de fadiga. 

 

(
𝑑𝑎

𝑑𝑁
)

𝑛
=

𝑎𝑛 − 𝑎(𝑛−1)

𝑁𝑛 − 𝑁(𝑛−1)
             (28) 

 

 

 

Figura 45 – Imagem da aplicação da resina para a obtenção das réplicas das superfícies durante os 
testes interrompido de fadiga por flexão a 4 pontos.  
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O cálculo do fator de intensidade de tensão (K) na ponta da trinca foi feito 

através da equação proposta por Scott e Thorpe [123] e sugerida pela norma ASTM 

E647-13 (Equação 29) para trincas semi-elíptica, em ensaios de fadiga por flexão, 

conforme representada na Figura 46. A relação do comprimento e profundidade da 

trinca (c/a) foi assumida igual a 1 [124-126].  
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Onde “t” é a espessura do corpo de prova e ( 0fM ) é o fator de correção da superfície 

dado por: 
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0 1.01.021.1                   (30) 

 

e a integral elíptica ( )(kE ) é definida como: 

5.0
64.1

47.11)(





















c

a
kE                                (31) 

 

 

Figura 46 – Representação do crescimento de uma trinca (semi-elíptica) de fadiga nucleada na 
superfície de uma amostra de ensaio de fadiga por flexão. [123]. 
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Algumas trincas nuclearam no canto do corpo de prova conforme esquema 

representado na Figura 47. Para essas trincas, o cálculo do fator de intensidade de 

tensão (K) na ponta da trinca foi feito através da equação proposta por Newman e 

Raju [127], para trincas quarto-elíptica, conforme Equação 32. Para a relação do 

comprimento e profundidade da trinca (c/a) igual 1, a maior profundidade é verificada 

para ϕ=π/2. 

 

Figura 47 – Representação do crescimento de uma trinca de fadiga nucleada no canto da amostra 
durante um ensaio de fadiga por flexão. [127]. 

 

 

𝐾 = [𝑀1 + 𝑀2 (
𝑎

𝑡
)

2

+ 𝑀3 (
𝑎

𝑡
)

4

] (𝑔1𝑔2) σ√
𝜋𝑎

𝑄
 𝑓𝜙                   (32) 

 

onde o fator de forma Q é definido como: 

 

𝑄 = 1 + 1,464 (
𝑎

𝑐
)

1,65

                       (33) 

 

M1, M3, M3, g1, g2 são fatores de correção de contorno e são definidos como: 

 

𝑀1 = 1,08 − 0,03 (
𝑎

𝑐
)               (34) 
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𝑀2 = −0,44 +
1,06

0,3+(
𝑎

𝑐
)
               (35) 

𝑀3 = −0,5 + 0,25 (
𝑎

𝑐
) + 14,8 (1 − (

𝑎

𝑐
))

1,5

            (36) 

𝑔1 = 1 + [0,08 + 0,4 (
𝑎

𝑡
)

2

] (1 − sin 𝜙)3             (37) 

𝑔2 = 1 + [0,15 + 0,4 (
𝑎

𝑡
)

2

] (1 − cos 𝜙)3                    (38) 

 

O fator angular fϕ é obtido pela função representada pela Equação 36. 

 

𝑓𝜙 = [(
𝑎

𝑐
)

2
(cos 𝜙)2 + (sin 𝜙)2]

0,25

            (39) 

 

 

4.7.2 Ensaio de propagação de trinca por fadiga – Long crack 

Para analisar a propagação da trinca de fadiga na microestrutura do material 

foi realizado um ensaio de flexão a três pontos, usando a técnica de monitoramento 

por diferença de potencial com corrente contínua (DCPD). O teste foi realizado numa 

amostra com as mesmas dimensões das utilizadas nos ensaios de limite de fadiga 

(10x10x75mm), porém com um entalhe na superfície (long crack) de dimensão 

a/w=0,25, onde w é a espessura do corpo de prova que, neste caso, vale 10mm.  

A técnica DCPD, para medida do tamanho da trinca, envolve a aplicação de 

uma corrente contínua através da amostra durante o teste de fadiga, necessitando 

assim do uso de rolos cerâmicos não condutores. A diferença de potencial na boca do 

entalhe foi monitorada durante o ensaio, ou seja, com o crescimento da trinca de 

fadiga, aumenta-se a resistência à passagem da corrente e consequentemente o 

aumento da diferença de potencial medida, de tal modo que: 

 

𝑎

𝑊
= 𝑓 (

𝑉

𝑉0
)                 (40) 

 



98 
 

onde V0 é a é a diferença de potencial medida antes do ensaio e V é a diferença de 

potencial medida para um determinado tamanho de trinca. A relação entre o tamanho 

da trinca e a diferença de potencial, calibrado experimentalmente [127, 128], é 

expresso pela função apresentada na Equação 41. 

  

𝑎

𝑊
= 0,0032 (

𝑉

𝑉0
)

3

− 0,0582 (
𝑉

𝑉0
)

2

+ 0,4094 (
𝑉

𝑉0
) − 0,1044           (41) 

 

Um esquema do posicionamento dos rolos e dos sensores para o ensaio pode 

ser visto na Figura 48, onde b=w=10 mm e s=30 mm. A corrente utilizada no ensaio 

foi de 0,1 A. O fator de intensidade de tensão (K) foi calculado baseado na carga 

aplicada usando a Equação 42 recomendada pela norma britânica BS ISO 12108-

2012 para corpos de prova no formato de barras com um entalhe para ensaio de flexão 

a três pontos (tipo SENB-3, do inglês single edge notch bend, o número 3 refere-se 

ao ensaio de flexão a três pontos).    

 











w

a
g

bw

P
K

21            (42) 

 

onde P é a carga e g é um fator relacionado à geometria da amostra. Para amostras 

do tipo SENB-3, g é calculado, segundo recomendações da norma BS ISO 12108-

2012, conforme a Equação 43.  

 

𝑔 (
𝑎

𝑊
) =

6(
𝑎

𝑊
)

1
2⁄

(1+2(
𝑎

𝑊
))(1−(

𝑎

𝑊
))

3
2⁄

[1,99 − (
𝑎

𝑊
) (1 − (

𝑎

𝑊
)) (2,15 − 3,93 (

𝑎

𝑊
) + 2,7 (

𝑎

𝑊
)

2

)]       (43)  
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Figura 48 – Esquema do posicionamento dos apoios (rolos) e dos sensores para o ensaio de fadiga 
por flexão a 3 pontos e monitoramento por DCPD (diferença de potencial com corrente contínua). 

 

O objetivo deste ensaio é de corroborar com os valores das taxas de 

crescimento de trinca calculados pelos registros das réplicas, uma vez que no ensaio 

com monitoramento por DCPD obtém-se um maior número de pontos para construir 

a curva da/dN versus ΔK. Tem como objetivo também de descobrir o valor do limite 

da variação de intensidade de tensão (ΔKth), calcular os coeficientes m e C da lei de 

Paris [107] para o crescimento estável da trinca, além de obter uma estimativa da 

tenacidade a fratura do material (KIC).       

O procedimento de redução da carga foi empregado para a obtenção do valor 

do ΔKth. Neste método, ΔK é reduzido gradativamente, através da redução da carga 

no ensaio, até se observar uma taxa de crescimento da trinca suficientemente 

pequena (da/dN na ordem de 10-10 m/ciclos). A redução aconteceu em passos de 10% 

com intervalos de tempos correspondente à propagação da trinca através de seis 

tamanhos de zonas plásticas monotônica. Entretanto, com o aumento do ΔK durante 

cada etapa de manutenção nos primeiros momentos, devido ao crescimento da trinca, 

pequenas reduções da carga foram realizadas para manter os valores de ΔK em níveis 

constantes, com variação máxima de ±2%. O teste foi iniciado com um ΔK igual a 20 

MPa√m, frequência de 10Hz e razão R=0,1. No primeiro momento foi realizado o 

procedimento de redução do ΔK e após a descoberta de ΔKth o teste prosseguiu com 

amplitude constante, a partir de um ΔK igual a 10 MPa√m até a ruptura do corpo de 

prova.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 SIMULAÇÕES TERMODINÂMICAS E ENSAIOS DE DILATOMETRIA 
 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos ensaios de dilatometria e 

das simulações termodinâmicas realizadas no material em estudo. Através dos 

resultados obtidos, foi possível definir os parâmetros dos tratamentos térmicos 

realizados neste trabalho bem como analisar a composição química da austenita 

inicial, ou seja, a austenita formada durante etapa de austenitização que antecede ao 

tratamento de têmpera e partição. Além disso, foi possível fazer uma primeira análise 

da cinética das reações, na etapa de partição, a partir dos fenômenos de expansão e 

contração apresentado pelas amostras durante os testes de dilatometria.   

Os ensaios de dilatometria realizados, forneceram os valores das temperaturas 

de início e fim da transformação austenítica, além da temperatura de início da 

transformação martensítica (Ms). A Figura 49 mostra a curva de dilatação completa 

do ensaio de dilatometria da liga estudada neste trabalho (aquecimento a 880°C e 

têmpera a -100°C). 

 

Figura 49 – Curva de dilatação em função da temperatura para material aquecido a 880°C e temperado 
a -100°C.  
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A Figura 50 mostra com detalhes a região de transformação austenítica durante 

o aquecimento do material.  

 

 

Figura 50 – Curva de dilatação em função da temperatura para o material em estudo, destacando a 
região de transformação austenítica. A linha cinza corresponde à derivada numérica (dl/dT) da curva.     

 

 

Nota-se na Figura 50 que, na temperatura de 810°C é observada uma 

contração que caracteriza o início da transformação de fase do microconstituinte 

perlita (ferrita + cementita) para a fase compacta austenita. A linha correspondente à 

derivada numérica dl/dT auxilia na verificação da transformação de fase. A expansão 

verificada antes da transformação austenítica (na temperatura de 735°C), é reportada 

na literatura como sendo a temperatura de Curie [129]. A partir de 842°C, essa 

contração cessa e volta a se verificar a expansão devido ao aumento da temperatura. 

Esse intervalo de temperatura (810°C a 842°C) corresponde à região intercrítica, e a 

partir da temperatura 842°C (temperatura crítica de transformação) é que se tem uma 

matriz 100% austenítica.  

A martensita formada durante a têmpera, a partir de uma matriz austenítica com 

elevado teor de carbono, tende a ser maclada com uma morfologia de placas 

grosseiras que acarreta maior fragilidade ao material. Já a martensita formada na 
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têmpera de uma matriz austenítica com menor teor de carbono, martensita 

escorregada, tende a possuir uma morfologia de ripas, que é mais interessante em 

termos de propriedades mecânicas [53-54, 130].  Com isso, quanto menor a 

temperatura de austenitização, menor é o teor de carbono na matriz austenítica e 

assim, maiores as chances de uma fração de martensita, formada durante a etapa de 

têmpera, estar na forma de ripas. 

Simulações no software Thermo-Calc®, com o banco de dados TCFE, foram 

realizadas com o propósito de determinar a composição química da matriz austenítica 

na temperatura de austenitização. Foram considerados no cálculo apenas os 

principais elementos presentes na elaboração da liga, isto é, Fe, C, Si, Mn e Cu. A 

Figura 51 mostra a variação do teor de carbono dissolvido na matriz austenítica em 

função da temperatura através da simulação termodinâmica. 

 
 

 
Figura 51 – Teor de Carbono dissolvido na matriz em função da temperatura obtido através da 
simulação termodinâmica pelo Thermo-Calc®.   

 

 

Observa-se na Figura 51 que, com o aumento da temperatura de 

austenitização, tem-se uma maior solubilização de carbono na matriz austenítica.  Por 

exemplo, na faixa de temperatura da transformação eutetóide a previsão do teor de 

carbono dissolvido na matriz austenítica é de 0,59%, enquanto que a 900°C esse teor 
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passa a ser de 0,81%. É possível notar também, na Figura 51, a região intercrítica no 

intervalo de temperatura entre 782 e 814°C, onde há o equilíbrio termodinâmico das 

três fases (ferrita, austenita e grafita). A diferença nos valores de temperatura da 

região intercrítica, obtida entre ensaio de dilatometria (810 a 842°C) e a simulação 

termodinâmica (783 a 814°C), pode ser justificada pela microsegregação do ferro 

fundido, que produz regiões com diferentes composições químicas e, 

consequentemente, diferentes temperaturas de austenitização. Além disso, as 

simulações no Thermo-Calc® fornecem valores no equilíbrio, ou seja, precisaria de 

tempos longos para que isso ocorra.     

Com base nesses resultados, a temperatura de austenitização selecionada foi 

de 880°C, que corresponde a uma menor temperatura, dentro de uma margem de 

segurança, para que haja uma austenitização plena do material, ou seja, uma matriz 

100% austenítica, e isso implica em um menor teor de carbono dissolvido na austenita. 

Nesta temperatura, a composição química da austenita calculada utilizando software 

Thermo-Calc® é dada pela Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Composição química de equilíbrio da austenita determinada pelo software Thermo-Calc® 

Elemento C Si Mn Cu 

Composição 
(% em massa) 

0,76 2,54 0,21 0,39 

 

 

A partir da curva completa de dilatação em função da temperatura, mostrada 

na Figura 49, a expansão associada à reação martensítica, durante o resfriamento na 

etapa de têmpera, pode ser vista com detalhes na Figura 52.  
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Figura 52 – Curva de dilatação em função da temperatura, mostrando em detalhe da expansão linear 
decorrente da transformação martensítica durante a têmpera do material.  
 

 
 

Na Figura 52 nota-se que, em temperaturas superiores à Ms, a matriz do 

material é completamente austenítica. Em temperaturas inferiores à Ms a formação 

da martensita é acompanhada de uma forte expansão, que cessa em uma 

temperatura de término da transformação martensítica (Mf) quando toda a austenita é 

consumida. O material utilizado neste trabalho apresentou temperaturas Ms e Mf de 

aproximadamente 230°C e -50°C, respectivamente. 

A fração transformada de martensita a partir da austenita f
α’ foi calculada 

utilizando a regra das alavancas, expressa pela Equação 44 a seguir: 

 

𝑓𝛼` = 1 − 𝑓𝛾 =
𝐴

𝐴+𝐵
                (44) 

 

em que f
γ’é a fração não transformada de austenita.  

As variáveis “A” e “B” são mostradas na Figura 52. “A” consiste na expansão 

associada à transformação martensítica em relação ao comprimento do corpo de 

prova caso ele permanecesse austenítico em temperaturas abaixo do Ms. Esse 
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comprimento é determinado pela extrapolação do trecho de expansão térmica linear 

da austenita. A+B é a expansão teórica do corpo de prova caso a amostra se 

transformasse completamente em martensita na temperatura TT. A fração não 

transformada de austenita em função da temperatura de têmpera é mostrada na 

Figura 53.  

 

 

Figura 53 - Fração não transformada de austenita em função da temperatura de têmpera determinada 
pelos dados do experimento de dilatometria. 

 

Os dados experimentais, representados pelos círculos abertos, foram 

ajustados pelo método dos mínimos quadrados pelo modelo proposto por Koistinen-

Marburger [110] (Equação 17). Na equação obtida, os parâmetros de ajuste β e Ms* 

foram –1,23x10–2°C–1 e 221,1°C, respectivamente. O coeficiente β ficou próximo ao 

valor de –1,1x10–2°C–1 obtido no trabalho original de Koistinen-Marburger para 

diversas ligas. O parâmetro Ms* da equação, é ligeiramente inferior à temperatura Ms 

verdadeira, que corresponde ao início da expansão do corpo de prova em função da 

formação de martensita (230°C).  

Com os parâmetros da equação de Koistinen-Marburger definidos, foi possível 

estimar a fração volumétrica de martensita formada durante a etapa de têmpera. 

Nesse trabalho foram selecionadas duas temperaturas de têmpera: 140°C e 170°C 
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que correspondem a uma fração de martensita formada de, aproximadamente, 60 e 

45%, respectivamente. Já as temperaturas de partição inicialmente selecionadas 

neste trabalho foram 300°C, 375°C e 450°C, conforme descrito na seção 4.3 do 

capítulo de materiais e métodos. A Figura 54 mostra as curvas de dilatação isotérmica, 

obtidas no ensaio de dilatometria, para o material temperado a 170°C e particionado 

nas temperaturas de partição de 300, 375 e 450°C. 

 

 

Figura 54 – Curva de dilatometria em função do tempo de partição do material temperado a 170°C e 
particionado nas temperaturas de 300, 375 e 450°C. TP = Temperatura de partição  

 

Para todas as condições foi observada uma expansão inicial, a qual é mais 

rápida com o aumento da temperatura de partição. Pequenas variações no 

comprimento dos corpos de prova são esperadas na etapa de partição devido à 

redistribuição do carbono da martensita para a austenita [1], porém a dilatação 

observada é muito expressiva para ser explicada apenas por esse fator. Observa-se 

também que a expansão não cessa para tempos de até 60 minutos (exceto a amostra 

particionada à 450°C), ou seja, a reação continua acontecendo, mesmo que mais 

lentamente em relação ao início do tratamento. Este comportamento cinético é 

compatível com o primeiro estágio da reação bainítica apresentado pelos ADI, isto é, 

a formação da ferrita bainítica. No tratamento de têmpera e partição em ferros fundidos 

nodulares, este primeiro estágio da reação bainítica se comporta como um processo 
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competitivo ao enriquecimento de carbono da austenita, uma vez que, com o 

prosseguimento da reação, cada vez menos austenita estará disponível para receber 

o carbono oriundo da martensita supersaturada.    

Por sua vez, na amostra particionada a 450°C a expansão foi seguida de uma 

forte contração já nos primeiros instantes da etapa de partição. Como a transformação 

da austenita em ferrita bainítica (primeiro estágio da reação bainítica) é acompanhada 

de uma expansão volumétrica, esta contração é atribuída a reações de precipitação 

de cementita durante a etapa de revenimento da martensita [131].   

Dentre as amostras tratadas entre 300 e 450 °C, observou-se que menores 

temperaturas de tratamento isotérmico produziram maiores expansões volumétricas 

dos corpos de prova. Isto é justificado pela diferença entre os valores dos coeficientes 

de expansão térmica da austenita e da ferrita que é maior para a primeira. Como pode 

ser observado na Figura 55, estas diferenças afetam a dilatação produzida pela 

formação da ferrita (fase cúbica de corpo centrado) a partir da austenita (fase cúbica 

de face centrada). 

 

 

Figura 55 - Dilatação térmica relativa das fases cúbica de corpo centrado (CCC) e cúbica de corpo 
centrado (CFC) [132].  
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5.2 MICROESTRUTURA  

 

A Figura 56 mostra a microestrutura do material no estado bruto de fundição. É 

possível notar que a matriz é constituída por ferrita e perlita (Figura 56b). O ferro 

fundido nodular no estado recebido apresentou uma contagem de nódulos de 416 

nódulos/mm2 e uma nodularidade de 85%. O material no estado bruto de fundição 

registrou uma dureza de 207HB e uma energia absorvida sob impacto de 60J. 

 

  

Figura 56 -  Imagem de MO da microestrutura do ferro fundido nodular no estado bruto de fundição. (a) 
Sem ataque e (b) com ataque Nital 2% revelando uma matriz de ferrita e perlita.  

 

A microestrutura final do ferro fundido nodular após o tratamento de têmpera e 

partição (Q&P) é composta basicamente por três constituintes: placas de martensita 

formada na etapa de têmpera, ferrita bainítica (ferrita acicular) produto da reação na 

etapa isotérmica (etapa de partição) e regiões não atacadas que correspondem a 

austenita de alto carbono (estas duas últimas correspondem ao microconstituinte 

conhecido como: ausferrita). As imagens das microestruturas do ferro fundido nodular 

Q&P são mostradas nas Figura 57Figura 58. Devido à baixa porcentagem de 

elementos de liga no material e pelo intenso processo de inoculação, não foi verificada 

a presença de carbonetos primários na microestrutura final. 

 

(a) (b) 
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Figura 57 - Microestrutura obtida no MEV do material após tratamento de têmpera a 170°C e partição 
a 375°C por 15 minutos. AF=Ausferrita, M=Martensita Particionada.  
 

 

 

Figura 58 – Imagem por MO da microestrutura do material após tratamento de têmpera a 170°C e 
partição a 375°C por 15 minutos. Placas de martensita (M) numa matriz ausferrítica. 

 

De acordo com as simulações realizadas pelo software Thermo-Calc®, a 

composição química da matriz austenítica durante a etapa de austenitização (Tabela 

4) apresentou um elevado teor de carbono (0,76%C) e com isso a martensita formada 

na etapa de têmpera apresentou uma morfologia predominantemente na forma de 

placas, característica da têmpera de aços alto carbono [6, 131-133]. Esta 

microestrutura difere das encontradas em aços baixo carbono temperados e 

particionados, composta por filmes de austenita entre as ripas de martensita [2, 134-

136]. 
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Na dissertação de mestrado do Silva [19], foram encontradas grandes áreas de 

martensita fresca associada à austenita retida, nos contornos das células eutéticas, 

após a etapa de partição. Este fenômeno foi relacionado à presença de segregação, 

conforme pode ser visto na Figura 59. A austenita dessas regiões não sofreram 

transformação durante a etapa de partição, devido à segregação de elementos 

estabilizadores de austenita (Manganês principalmente), e tampouco receberam uma 

quantidade suficiente de carbono para sua estabilização. Com isso, houve a formação 

de martensita fresca (não revenida e com alto teor carbono), a partir da austenita com 

baixo teor de carbono, após a etapa de partição.     

 

Figura 59 - Ferro fundido nodular (3,49%C; 2,22%Si; 0,24%Mn; 0,5%Cu; 0,03%Cr com 122 
nódulos/mm2) após tratamento de Tempra e Partição. MF=Martensita fresca. [19]  

 

Segundo Defoirdt [62] e Okasaki et al [137] o principal fator que afeta o 

alongamento nos ADI é a presença de regiões altamente segregadas entre as células 

eutéticas. Esses elementos, concentrados na região intercelular, atrasam o início de 

transformação da ausferrita. O resultado é uma microestrutura heterogênea 

apresentando em volta dos nódulos de grafita austenita estabilizada com alto teor de 

carbono e, nas regiões intercelulares, austenita não estabilizada com baixo teor de 

carbono. Parte desta austenita não estabilizada poderá se transformar em martensita 

durante o resfriamento após a etapa de austêmpera ou quando submetidos a uma 

deformação mecânica.  Uma vez formada, a presença de martensita serve como um 

ponto de nucleação de trinca, diminuindo assim o limite de resistência à tração e o 

alongamento. Estudo sobre a segregação do manganês [67] mostrou que a 
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concentração máxima no contorno da célula aumenta exponencialmente com o teor 

de manganês na peça. Como exemplo, uma peça com 0,4% de manganês pode ter 2 

a 4% de manganês nas regiões intercelulares. Além de estabilizar a austenita, o 

manganês atrasa a nucleação da ferrita acicular, e ainda diminui a sua velocidade de 

crescimento na austenita. Portanto, nas regiões ricas em manganês, a reação de 

austêmpera é atrasada e sua velocidade reduzida, podendo causar uma rede contínua 

de austenita que não reagiu e, portanto, não se estabilizou. 

Devido ao intenso processo de inoculação, a presença de grandes áreas de 

martensita fresca nos contornos das células eutéticas foram evitadas nas condições 

de tratamentos realizadas neste trabalho, conforme pode ser verificado na Figura 60. 

Isso se deve, principalmente, pela intensa inoculação realizada na elaboração da liga. 

O elevado número de nódulos de grafita é fundamental para distribuir a segregação 

de elementos químicos durante a solidificação. Diversos trabalhos [97, 138-140] em 

ADI mostram um aumento das propriedades mecânicas, como resistência à fadiga e 

tenacidade a fratura, com o aumento do número de nódulos. Outro fator que contribuiu 

para evitar a formação de martensita fresca foi a baixa concentração de elementos de 

ligas que segregam nos contornos das células eutéticas, em especial do manganês, 

com uma concentração de 0,2%. 

 

 

Figura 60 – Microestrutura do material temperado a 140°C e particionado a 375°C por 15 minutos isenta 
de grandes áreas de martensita fresca nos contornos de células.  
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Para temperaturas de partição muito elevadas (450°C), foi observada uma 

intensa precipitação de carbonetos tanto nas placas de martensita como na região 

ausferrítica, conforme pode ser observado na Figura 61.  

 

 

   

Figura 61 – (a) Imagem obtida por MEV material após tratamento de têmpera a 170°C e partição a 
450°C por 15minutos. (b) Detalhe da região identificada pelo retângulo onde se observa uma 
microestrutura com uma intensa precipitação de carbonetos e ausência de blocos de austenita retida 
visíveis.  αb – Ferrita bainítica; α’ – martensita revenida; Θ – carbonetos.  
 

A precipitação de carbonetos na ausferrita demonstra que o segundo estágio 

da reação bainítica foi iniciado, quando a austenita de alto carbono sofre 

transformação para ferrita acicular e carbonetos (bainita). As curvas de dilatação 

(a) 

(b) 
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apresentadas na Figura 54 mostraram que o material particionado a 450°C apresentou 

uma intensa contração logo nos primeiros instantes do tratamento. Esta contração é 

explicada pela precipitação de carbonetos a partir das placas de martensita (processo 

de revenimento da martensita) [131]. 

O fenômeno de precipitação de carbonetos na martensita inibirá a partição de 

carbono para a austenita evitando, assim, o seu enriquecimento e posterior 

estabilização. Já o início do segundo estágio da reação bainítica vai gerar um 

empobrecimento de carbono na austenita remanescente, desestabilizando-a. Esta 

austenita se transformará em ferrrita bainítica e cementita durante o restante da 

reação isotérmica e/ou em martensita no resfriamento posterior a etapa de partição. 

Em ambos os casos é extremamente prejudicial às propriedades mecânicas do 

material [79].  

Devido a esses fatores, não foram realizados ensaios mecânicos no material 

particionado a 450°C, uma vez que os ensaios preliminares mostraram uma condição 

desfavorável para a obtenção de materiais com boas características em relação às 

propriedades mecânicas. Assim, a caracterização mecânica dos ferros fundidos 

nodulares ocorreu para temperaturas de têmpera variando de 140 e 170°C e apenas 

para temperatura de partição de 300 e 375°C por tempos variados. 

  A Tabela 5 apresenta a fração volumétrica e a porcentagem de carbono na 

austenita retida para as condições estudadas neste trabalho, onde TT representa a 

temperatura de têmpera e TP a temperatura de partição. Esses valores foram obtidos 

por difração de raios-X conforme metodologia apresentada na seção 4.2. Também é 

mostrado a porcentagem da fase martensita (calculada pela equação de Koistinen-

Marburger) para cada condição. A maior fração volumétrica de austenita (23%) foi 

encontrada na condição Q&P 170/375-15 (onde o primeiro número corresponde a 

temperatura de têmpera, o segundo a temperatura de partição e o número após o 

traço corresponde o tempo de partição). A concentração de carbono na austenita 

variou de 1,54 a 1,65%, exceto para as amostras particionadas a 300°C por tempos 

curtos de 15 minutos que apresentaram uma austenita com menor teor de carbono: 

1,34 e 1,36% para as condições Q&P 140/300 e Q&P 170/300, respectivamente. Em 

todas as condições de tratamento, observa-se que o teor de carbono na martensita 

aumenta gradativamente com o tempo de partição indicando o enriquecimento da 

mesma na etapa de partição.  
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Tabela 5 – Fração volumétrica de martensita, austenita e porcentagem de carbono na austenita retida, 

medida por difração de raios-X. A %martensita foi calculada pela equação ajustada de Koinstinen-

Marburger mostrada na Figura 53.   

TT/TP (°C) 
Tempo de 

Partição (min) 
%Martensita % 

Teor de carbono 

na  (%) 

Q&P 140/300 

15 60 16 1,34 

60 60 16 1,55 

120 60 16 1,60 

Q&P 140/375 

15 60 17 1,54 

60 60 15 1,60 

120 60 11 1,62 

Q&P 170/300 

15 45 18 1,36 

60 45 18 1,62 

120 45 18 1,63 

Q&P 170/375 

15 45 23 1,55 

60 45 18 1,63 

120 45 13 1,65 

 

A Figura 62 mostra a imagem EBSD da amostra Q&P 170/375-15. A fase CCC 

(ferrita bainítica e martensita particionada) em vermelho e a fase CFC (austenita 

retida) em verde com o contraste de faixa em escala cinza são mostradas na Figura 

62b. Austenita retida (RA) com morfologia tipo filme e tipo bloco estão presentes na 

microestrutura como pode ser vista nas imagens de EBSD. Os filmes de austenita 

estão localizados entre as ripas de ferrita bainítica e nos contornos das placas de 

martensita. A fração volumétrica de austenita retida, na condição Q&P 170/375-15, 

medido por varredura EBSD, foi de 11%.    

Observa-se que o valor da fração volumétrica de austenita da amostra Q&P 

170/375-15 medido por EBSD é consideravelmente menor do que a obtida por 

difração de raios-X, 11% e 23%, respectivamente. A explicação é que, embora a 

resolução espacial da técnica de EBSD seja bastante alta (o step size usado foi 

100nm), os menores filmes de austenita localizadas entre as placas de martensita e 

as ripas de ferrita bainítica possuem tamanhos entre 20 a 100nm de acordo com 

trabalhos realizados em aços temperados e particionados [33-34, 141, 142]. Assim os 

menores filmes de austenita não são contabilizados por EBSD, mas são detectados 

por difração de raios-X. 



115 
 

  

Figura 62 – Imagem obtida por MEV (esquerda) e EBSD (direita) da microestrutura do material 
temperado a 170°C e particionado a 375°C por 15 minutos. AF – Ausferrita; M – Martensita; RA – 
Austenita retida.    
 

 

Outra constatação importante obtida nas imagens em EBSD é a grande 

concentração de austenita retida adjacente às placas de martensita, o que caracteriza 

uma contribuição, para a estabilização dessa austenita, da partição de carbono 

proveniente da martensita supersaturada. A Figura 63 mostra a imagem EBSD da 

amostra Q&P 170/300-15 que também mostra uma grande quantidade de austenita 

estabilizada nos contornos das placas de martensita.    

 
 

 

Figura 63 – Imagem EBSD do material temperado a 170°C e particionado a 300°C por 15 minutos.  M 
– Martensita.    
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As amostras temperadas a 140°C por tempos curtos, em geral apresentaram 

na temperatura ambiente menores frações volumétricas de austenita, quando 

comparadas com as amostras temperadas a 170°C. Esse é um resultado esperado 

uma vez que a fração volumétrica de austenita não transformada da etapa de têmpera 

a 170°C é maior do que a 140°C, 55 e 40% de austenita, respectivamente (calculado 

através da equação de Koistinen-Marburger). Contudo para tempos de partição mais 

longos, as frações volumétricas de austenita retida em todas as condições de 

tratamentos possuem valores próximos (comparando os materiais particionados na 

mesma temperatura, porém temperados em temperaturas diferentes). A explicação 

para isso é que, devido a maior quantidade de martensita supersaturada após a 

têmpera a 140°C, existe uma maior quantidade de carbono que pode ser difundido 

das placas de martensita para a austenita remanescente, estabilizando-a. A Figura 64 

mostra a variação da fração volumétrica de austenita em função da temperatura de 

partição com a variação do tempo para o material temperado a 140°C (Figura 64(a)) 

e 170°C (Figura 64(b)).   

 

 

   
       (a)                           (b) 

Figura 64 – Variação da fração volumétrica de austenita após o tratamento em função da temperatura 
de partição com a variação do tempo para o material temperado a (a)140°C e (b)170°C. TQ – 
temperatura de têmpera; TP – temperatura de partição. 
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O enriquecimento de carbono da austenita é mais rápido nos materiais que 

passaram pelo tratamento de partição a 375°C do que nos que foram tratados a 

300°C, devido ao fenômeno ser um processo difusional, o que leva a uma maior fração 

de austenita estabilizada. Há muitos trabalhos encontrados na literatura que mostram 

que a máxima fração volumétrica de austenita retida que pode ser obtida tanto em 

aços [134,136, 143-145] como em ferros fundidos austemperado (ADI) [74, 85, 146-

148], é em função da temperatura isotérmica de transformação. Porém, os ferros 

fundidos temperados e particionados em temperaturas maiores (375°C) apresentaram 

uma redução gradativa da fração volumétrica de austenita com o tempo de partição. 

Esta redução caracteriza o fim da janela de processo, quando se inicia o segundo 

estágio da reação bainítica, que será discutido da seção 5.3.1. 

A Figura 65 mostra as microestruturas do material nas condições de tratamento 

Q&P 170/375-15 e Q&P 170/375-120. É possível observar uma redução na 

quantidade de austenita retida com o aumento do tempo de partição. Esta redução é 

confirmada pelo difratograma representado na Figura 66 onde se observa uma 

redução do pico de difração (111) da austenita com o aumento do tempo de partição. 

 

 

(a) Q&P 170/375-15 
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(b) Q&P 170/375-120 

Figura 65 – Imagem obtida por MEV da microestrutura do material nas condições (a) Q&P 170/375-15 
e (b) Q&P 170/375-120.  

   

 

 

Figura 66 – Difratograma obtido na temperatura ambiente do material tratado com temperatura de 
têmpera de 170°C e partição a 375°C (Q&P 170/375) por 15 e 120 minutos.  
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As figuras 67 e 68 mostram a microestrutura e o difratograma do material Q&P 

140/375, respectivamente. Os tempos de partição foram de 15 e 120 minutos. 

Observa-se que, assim como na Figura 66, o pico de difração (111) da austenita 

diminui com o aumento do tempo de partição.   

 

 

(a) Q&P 140/375-15 

 

(b) Q&P 140/375-120 

Figura 67 - Imagem obtida por MEV da microestrutura do material nas condições (a) Q&P 140/375-15 
e (b) Q&P 140/375-120. 
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Figura 68 - Difratograma obtido na temperatura ambiente do material tratado com temperatura de 
têmpera de 140°C e partição a 375°C (Q&P 140/375) por 15 e 120 minutos. 

 

 

Já para as amostras particionadas a 300°C, a fração volumétrica de austenita 

se manteve praticamente a mesma para tempos de até 120 minutos. As 

microestruturas do material Q&P 170/300 particionado por 15 e 120 minutos são 

mostrados na Figura 69. Não se observou uma variação acentuada nos picos de 

difração (111) da austenita para tempos de até 120 minutos conforme pode ser visto 

na Figura 70. A região indicada pela seta branca na Figura 69(a) mostra a presença 

do microconstituinte MA (constituído por austenita e martensita fresca (não revenida)), 

formado no resfriamento após a etapa de partição, devido ao baixo teor de carbono 

na austenita. O enriquecimento de carbono da austenita durante a etapa de partição 

a 300°C é mais lento, com isso, em tempos curtos, como de 15 minutos, não ocorre 

uma completa estabilização da austenita remanescente no posterior resfriamento à 

temperatura ambiente, levando a formação de uma martensita com alto teor de 

carbono (martensita fresca). Esse assunto será discutido na seção 5.3.    
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(a) 170/300-15 

 

 

(b) 170/300-120 

Figura 69 - Imagem obtida por MEV da microestrutura do material nas condições (a) Q&P 170/300-15 
e (b) Q&P 170/300-120. A seta na figura (a) indica a presença do microconstituinte MA.  
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Figura 70 - Difratograma obtido à temperatura ambiente do material tratado com temperatura de 
têmpera de 170°C e partição a 300°C (Q&P 170/300) por tempos variando de 15 a 120 minutos. 

  

  

O mesmo comportamento da fração volumétrica de austenita retida se observa 

na amostra Q&P 140/300, onde a microestrutura e o difratograma estão representados 

nas figuras 71 e 72, respectivamente. 

 
 

 

(a) Q&P 140/300-15 



123 
 

 

(b) Q&P 140/300-120 

Figura 71 - Imagem obtida por MEV da microestrutura do material nas condições (a) Q&P 140/300-15 
e (b) Q&P 140/300-120. 

 

 

 

 

Figura 72 -  Difratograma obtido à temperatura ambiente do material tratado com temperatura de 
têmpera de 140°C e partição a 300°C (Q&P 140/300) por tempos variando de 15 a 120 minutos. 
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5.3 TRANSFORMAÇÃO BAINÍTICA NA ETAPA DE PARTIÇÃO 

 

Nesta seção serão discutidas as particularidades da cinética das 

transformações fases, durante a etapa de partição, do ferro fundido nodular 

temperado e particionado. Será analisado como a presença da fase martensita, 

formada durante a etapa de têmpera, influencia na transformação da austenita em 

ferrita bainítica (reação bainítica) durante o tratamento isotérmico nas temperaturas 

de partição. Serão apresentados apenas os ensaios realizados nas temperaturas de 

partição de 300 e 375°C, uma vez que, como foi discutido na seção 5.1, temperaturas 

de partição mais elevadas (450°C) se mostraram desfavoráveis para a obtenção de 

materiais com boas características em relação às propriedades mecânicas.     

Ensaio de difração de raios-X in situ foram realizados para avaliar, em tempo 

real, a cinética das transformações de fases, na etapa do tratamento isotérmico de 

partição, através da quantificação do enriquecimento de carbono na austenita e da 

evolução das fases. Na Figura 73 estão apresentados os resultados de difração de 

raios-X in situ para as condições Q&P 170/300 e Q&P 170/375 para tempos de até 60 

minutos. Para esta temperatura de têmpera (170°C), uma fração volumétrica não 

transformada de austenita, após a etapa de têmpera, é de 55% (calculada pela 

Equação 17), isto é, a quantidade de austenita disponível (para enriquecer em 

carbono e/ou transformar em ferrita bainítica) no início da etapa de partição.    
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Figura 73 – Resultados de difração de raios-X in situ para a amostra temperada a 170°C e particionada 
a 300 e 375°C por tempos de até 60min. (a) Evolução da fração volumétrica de austenita durante o 
tratamento isotérmico de partição. (b) Evolução do teor de carbono dissolvido na austenita durante a 
etapa de partição.   

 

Observa-se a diminuição da fração volumétrica de austenita com o aumento do 

tempo de partição (Figura 73a), isto acontece devido a transformação do produto 

isotérmico (ferrita bainítica). A taxa de transformação da austenita em ferrita bainítica 

é maior no início do tratamento.  O teor de carbono da austenita remanescente 

aumenta durante a etapa de partição (Figura 73b) e essa taxa de enriquecimento 

acompanha a taxa da transformação bainítica, sendo este um fator que contribui para 

o enriquecimento de carbono e, consequentemente, a estabilização da austenita. 

Nota-se que a cinética da reação na temperatura de partição de 300°C é mais lenta 

do que a 375°C. 

 De acordo com os resultados obtidos de fração volumétrica de austenita retida 

apresentados na Tabela 5, o material temperado a 170°C e particionado a 300°C por 

15 minutos (Q&P 170/300-15) apresentou 18% de austenita retida em sua 

microestrutura após o tratamento, na temperatura ambiente. Observa-se na Figura 

73(a) que a fração volumétrica de austenita “in situ” da mesma condição (Q&P 

170/300), após 15 minutos de partição, é de, aproximadamente, 25%. Esse valor é 

calculado com a amostra sendo tratada (“in situ”), ou seja, na temperatura de 

tratamento antes de ser resfriada à temperatura ambiente. Observa-se também que a 

porcentagem de carbono nos primeiros instantes do tratamento de partição a 300°C é 

menor quando comparado ao realizado a 375°C. Sendo assim, pode-se dizer que, 
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para tempos curtos de partição na temperatura de 300°C, parte da austenita não 

transformada se transforma em martensita fresca (martensita supersaturada) durante 

o resfriamento posterior à etapa de partição até a temperatura ambiente, isto acontece 

devido à concentração de carbono insuficiente para sua completa estabilização 

térmica.  

Nas imagens da amostra Q&P 170/300-15, apresentadas na Figura 74, é 

possível visualizar regiões que aparentam ser de martensita fresca ou não-revenida 

(microconstituinte MA).  

          

  

  

Figura 74 – Imagem de MEV da microestrutura do material Q&P 170/300-15 destacando possíveis 
regiões de martensita fresca (não particionada) formada durante o resfriamento posterior à etapa de 
partição. As imagens (b) e (d) mostram as regiões em destaque das imagens em (a) e (c), 
respectivamente.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Essas regiões, destacadas na Figura 74, se localizam mais afastadas dos 

nódulos de grafita, nos contornos das células eutéticas, que são locais de segregação 

de elementos químicos, como o manganês. A presença de martensita fresca é 

prejudicial às propriedades mecânicas do material [33, 34], não sendo recomendado 

o tratamento de partição a 300°C em tempos curtos, como 15 minutos. Para 

temperatura de partição de 375°C não foram encontradas regiões de martensita fresca 

nos contornos das células eutéticas para tempos de partição a partir de 5 minutos. 

A diferença básica do ADI (ferro fundido nodular austemperado) para o ferro 

fundido nodular Q&P é a presença da fase martensita formada na etapa de têmpera 

que antecede ao tratamento isotérmico. Assim no ADI, ao iniciar a transformação da 

austenita no tratamento isotérmico (austêmpera), a matriz apresenta-se 100% 

austenítica. Já no ferro fundido nodular Q&P a transformação da austenita acontece 

com a presença de placas de martensita. A presença da martensita irá influenciar 

diretamente tanto na cinética da transformação microestrutural do ferro nodular Q&P 

como também nas suas propriedades mecânicas, o que será visto nas próximas 

seções. 

Com o objetivo de analisar essa influência das placas de martensita durante o 

tratamento isotérmico (etapa de partição), foram tratadas amostras para obter ADI em 

condições análogas às usadas para se tratar os nodulares Q&P, ou seja, as 

temperaturas de austêmpera foram as mesmas que as utilizadas no tratamento de 

partição. A temperatura de austenitização também foi a mesma, de 880°C. A Tabela 

6 mostra os parâmetros de tratamento térmico escolhidos para a produção dos ADI 

bem como a fração volumétrica e a porcentagem de carbono na austenita retida para 

cada condição.  A Figura 75 mostra a microestrutura obtida por microscopia ótica do 

ADI austemperado a 375°C por 120 minutos. A matriz do material consiste 

basicamente de ripas de ferrita bainítica entrelaçadas por filmes de austenita 

(ausferrita). Presenças de austenita do tipo bloco também foram observadas. Não foi 

encontrada a presença de cementita em nenhuma condição.    
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Tabela 6 – Fração volumétrica e porcentagem de carbono na austenita retida presentes nos ADI  

Temperatura de 

austêmpera (°C) 

Tempo de 

austêmpera (min) 
%  

Teor de carbono 

na  (%) 

300 
30 21 1,6 

120 20 1,6 

375 

15 33 1,6 

30 31 1,63 

60 31 1,62 

120 32 1,62 

 

 

 

Figura 75 – Imagem de microscopia ótica do ADI austemperado a 375°C por 2 horas. Nota-se matriz 
composta de ripas de ferrita bainítica entrelaçadas por filmes de austenita (ausferrita). 

 

A fração volumétrica de austenita nos ADI em geral foi superior do que as 

encontradas nos nodulares Q&P, o que já era esperado já que no tratamento Q&P 

parte da austenita se transforma em martensita, assim menos austenita estará 

disponível durante a etapa isotérmica do tratamento. No ADI a quantidade de 

austenita se manteve estável para tempos de tratamento de até 120 minutos, em 

ambas as temperaturas de austêmpera, assim como o teor de carbono dissolvido. 

As imagens da Figura 76(a) e (b) mostram as microestruturas do nodular Q&P 

temperado a 170°C e particionado também a 375°C por 15 minutos e do ADI 

austemperado a 375°C por 15 minutos, respectivamente. As imagens foram obtidas 

por microscopia eletrônica de varredura e possuem a mesma ampliação. É visível que 

a microestrutura ausferrítica no nodular Q&P é muito mais refinada do que no ADI.    
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Esse maior refinamento da microestrutura acontece porque as placas de 

martensita dividem os grãos primários de austenita em pequenos blocos, que sofrem 

a reação bainítica, levando a uma microestrutura mais refinada. Além disso, as 

interfaces martensita/austenita atuam como locais de nucleação da ferrita bainítica, 

promovendo ainda mais o refino da microestrutura. Isso fica visível na imagem 

mostrada na Figura 77. 

  

Figura 76 – Imagem de MEV da microestrutura dos materiais (a)Q&P 170/375-15 (composto por 
ausferrita e martensita) e (b)ADI austemperado a 375°C por 15 minutos (composto por 100% ausferrita)  

 

 

Figura 77 – Imagem de MEV da microestrutura do material Q&P 170/375-15. As indicações M e AF 
representam os microconstituintes martensita e ausferrita, respectivamente. As setas em vermelho 
indicam indícios da nucleação da ferrita bainítica na interface entre as placas de martensita e a 
austenita primária.    

(a) (b) 
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Um esquema dos tratamentos térmicos de austêmpera, para a produção de um 

ADI, e de têmpera e partição, para a produção do ferro fundido nodular Q&P, está 

mostrado na Figura 78. O tratamento térmico de austêmpera está indicado pela linha 

tracejada e o Q&P pela linha contínua. As pequenas variações nas temperaturas de 

austenitização (TA) e na temperatura da etapa isotérmica (TI) foram realizadas no 

intuito de melhorar a visualização de cada tratamento térmico na imagem. Os valores 

desses parâmetros nos dois processos variam na mesma faixa de temperatura.   

 

 

Figura 78 – Esquema da formação da microestrutura final nos tratamentos térmicos de austêmpera 
(ADI) e Q&P.  
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Os ensaios de dilatometria também mostraram uma aceleração no início da 

reação bainita devido a presença da martensita nos ferros fundidos nodulares Q&P 

(Figura 79). Enquanto que o ADI austemperado a 300°C apresentou um tempo de 

latência de quase dois minutos para iniciar a decomposição da austenita 

(representado pelo início da dilatação da amostra), no nodular Q&P particionado na 

mesma temperatura de 300°C, o início da decomposição austenítica é praticamente 

instantânea. No tratamento isotérmico a 375°C, a cinética da transformação foi ainda 

mais rápida, conforme pode ser visto na Figura 80. O ADI inicia a reação bainítica em 

poucos segundos 

 

 

Figura 79 -  Curva de dilatometria durante a etapa de partição/austêmpera à 300°C para os ferros 
nodulares Q&P temperados em diferentes temperaturas e para o ADI.  
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Figura 80 – Curva de dilatometria durante a etapa de partição/austêmpera à 375°C para os ferros 
nodulares Q&P temperados em diferentes temperaturas e para o ADI. 

 

O ferro fundido nodular estudado neste trabalho possui uma baixa 

concentração de elementos de liga com o objetivo de controlar os níveis de 

segregação nos contornos das células eutéticas, além de manter o seu baixo custo. 

Como foi mencionado na seção que descreve o material utilizado neste trabalho 

(seção 4.1), a composição química da liga estudada é similar às utlizadas 

comercialmente pela empresa (Fundição Tupy, que elaborou o material) para a 

produção de componentes automotivos em ferros fundidos nodulares. Devido a isso, 

o material apresentou uma baixa austemperabilidade. 

Essa baixa austemperabilidade irá comprometer no processo de partição do 

carbono da martensita supersaturada para a austenita. Com o início rápido da reação 

bainítica, a austenita vai sendo rapidamente “consumida” (transformada em ferrita 

bainítica) diminuindo as possibilidades de partição do carbono presente na martensita. 

Em decorrência disso, foi observado a precipitação de carbonetos de transição no 

interior das placas de martensita durante a etapa de partição, assunto este que será 

discutido na seção 5.4.    
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5.3.1 Janela de processo 

Como apresentado na seção 2.2.2, durante o tratamento isotérmico dos ferros 

fundidos nodulares, existe um intervalo de tempo até que o segundo estágio da reação 

bainítica (transformação da austenita de alto carbono em ferrita e cementita) se inicie. 

Para obtenção de melhores propriedades mecânicas no material, é fundamental que 

se trabalhe no intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo estágio da reação 

bainítica [60, 79, 148]. Esse intervalo de tempo é conhecido como janela de processo.  

Existe uma correlação direta entre a evolução da energia absorvida ao impacto 

e a fração volumétrica de austenita retida com o tempo do tratamento isotérmico, tanto 

para um ferro fundido nodular Q&P particionado a 375°C como para o mesmo material 

austemperado, na mesma temperatura de 375°C, para produzir ADI (Figura 81).   

Observa-se que não houve uma variação considerável nos valores de energia 

de impacto e na fração volumétrica de austenita retida do ADI no intervalo de tempo 

de austêmpera de 15 a 120 minutos (Figura 81b). Caracterizou-se assim que, nesse 

intervalo de tempo, a reação ainda se encontra dentro da janela de processo. Esse 

resultado está coerente com o trabalho de Balzer [149] que trabalhou com um ferro 

fundido nodular (3,62%C; 2,36%Si; 0,2%Mn) sem adição de elementos de liga e 

identificou que a janela de processo, para a temperatura de austêmpera de 370°C, se 

encontra no intervalo de tempo de 15 a 210 minutos. 
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Figura 81 – Energia de impacto e fração volumétrica de austenita em função do tempo de 
partição/austêmpera para as amostras (a) Q&P 170/375 e (b) ADI austemperado a 375°C. 

  

Já no ferro nodular Q&P, observa-se uma queda na energia absorvida sob 

impacto já após os primeiros 15 minutos de tratamento isotérmico (etapa de partição) 

(Figura 81(a)). A fração volumétrica de austenita também acompanhou essa queda, 

que caracteriza o fim da janela de processo. Conclui-se assim que, a presença de 

martensita acelera a reação de transformação bainítica e encurta a janela de 

processo.  

Menores temperaturas de austêmpera, alongam a janela de processo nos ADI 

[87, 151]. Para o ferro nodular Q&P não é diferente. Na Figura 82 observa-se que, no 

material particionado a 300°C, o fim da janela de processo parece não ter sido atingido 

para tempos de até 120 minutos, pois a fração de austenita estabilizada não diminui.   
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Figura 82 - Energia de impacto e fração volumétrica de austenita em função do tempo de partição para 
a amostra Q&P 170/300 

 

 

5.4 PRECIPITAÇÃO DE CARBONETOS NAS PLACAS DE MARTENSITA DURANTE 

A ETAPA DE PARTIÇÃO. 

 

Nesta seção será discutido a questão da precipitação de carbonetos nas placas 

de martensita que foram observados no material após o tratamento de têmpera e 

partição. 

O enriquecimento de carbono da austenita é esperado por dois mecanismos 

distintos: partição de carbono da martensita supersaturada para a austenita e a 

formação da ferrita bainítica, que possui baixa solubilidade de carbono e rejeita o 

mesmo para a austenita.  

A precipitação de carbonetos na martensita será um empecilho para a partição 

do carbono da martensita para austenita uma vez que, para que ocorra a difusão, o 

carbono precisa estar primeiramente dissolvido na martensita [1, 151-152]  

As micrografias obtidas por MEV dos ferros fundidos nodulares Q&P 

apresentadas, nas diversas condições de tratamento, mostraram a presença de 

“estrias”, alinhadas ou não, no interior das placas de martensita. Com base em 

trabalhos encontrados na literatura que relatam a precipitação de carbonetos, durante 

o tratamento de partição, tanto em aços médio carbono como nos de baixo carbono 
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[133-134, 153-156], pode-se sugerir que, essas “estrias”, se tratam de carbonetos de 

transição nanométricos, produto dos primeiros estágios de revenimento da martensita 

e que, devido ao alto teor de silício presente na liga, não chegam a se transformar em 

cementita [53, 54].    

As figuras 83 e 84 mostram as placas de martensita com a presença dessas 

“estrias” no seu interior nas condições Q&P 140/300-15 e Q&P 140/375-15, 

respectivamente. A precipitação de carbonetos foi identificada em ambas as 

temperaturas de partição já para tempos de apenas 15 minutos.    

Sabe-se que o silício retarda a formação da cementita. Com isso ocorre um 

atraso no progresso do estágio de revenimento da martensita ou na formação de 

cementita durante a transformação bainitica, resultando na bainita livre de carboneto 

(ferrita bainítica). No mesmo instante, o silício não impede a precipitação do carboneto 

de transição epsilon que persiste por tempos maiores [157-159].  

 

 

Figura 83 - Imagem de MEV da amostra Q&P 140/300-15 mostrando a precipitação de carbonetos no 
interior da placa de martensita. 
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Figura 84 – Imagem de MEV da amostra Q&P 140/375-15 mostrando a precipitação de carbonetos no 
interior da placa de martensita.  

 

 

5.4.1 Tratamento criogênico  

 Com o objetivo de investigar exclusivamente o fenômeno de precipitação de 

carbonetos no interior das placas de martensita, observado durante o tratamento 

partição, uma microestrutura do material consistindo exclusivamente de martensita foi 

produzida a partir de um tratamento de têmpera em temperaturas sub-zero. Assim não 

haveria a presença de austenita para atuar como receptores do carbono durante o 

tratamento posterior de revenimento.  

Conforme descrito na seção 4.3 do capítulo de materiais e métodos, uma 

microestrutura 100% martensítica foi produzida através da austenitização do material 

à 880°C por 2 horas, temperado em óleo a temperatura ambiente e em seguida 

transferido para um recipiente contendo nitrogênio líquido a, aproximadamente, -

195°C onde foi mantido por 10h para garantir uma completa transformação da 

austenita retida em martensita.  Após essas etapas, o material foi submetido a um 

tratamento de revenimento nas mesmas temperaturas do tratamento de partição, ou 

seja, de 300 e 375°C.  

A Figura 85 mostra a microestrutura do material após o tratamento de têmpera 

com nitrogênio líquido. A microestrutura é composta exclusivamente por martensita 
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supersaturada em carbono, ou seja, o resfriamento atinge temperaturas abaixo do MF 

(temperatura final de transformação martensítica) e com isso toda a austenita se 

transforma em martensita, conforme se pode verificar no difratograma apresentado na 

Figura 86.  

 

   

Figura 85 - Imagem de MEV da microestrutura do material temperado (sub-zero). A imagem (b) mostra 
com maior resolução a região em destaque da imagem (a). 

 

Não foi verificada a presença de carbonetos no interior das placas de 

martensita no material temperado. Em contraste, uma grande quantidade de 

carbonetos foi verificada no interior das placas de martensita no material após o 

tratamento de revenimento, em ambas as temperaturas, 300°C (Figura 87) e 375°C 

(Figura 88), e em tempos curtos, de apenas 15 minutos. Não foi possível identificar os 

picos de difração dos carbonetos no ruído do background (para tempos de 

revenimento de até 2 horas), provavelmente devido sua fina dispersão e baixa 

intensidade (Figura 89).      

 

(a) (b) 
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Figura 86 - Difratograma obtido na temperatura ambiente do material temperado sub-zero.  

 

 

   

Figura 87 – Imagem de MEV da microestrutura do material temperado (sub-zero) e revenido a 300°C 
por 15 minutos. A imagem (b) mostra com maior resolução a região em destaque da imagem (a). 

 

 

(a) (b) 
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Figura 88 - Imagem de MEV da microestrutura do material temperado (sub-zero) e revenido a 375°C 
por 15 minutos. A imagem (b) mostra com maior resolução a região em destaque da imagem (a). 

 

 

 

Figura 89 – Difratograma obtido na temperatura ambiente do material temperado e revenido a 375°C 
por 2 horas. 

 

A Figura 90(a) mostra a evolução da resistência ao impacto e da microdureza 

das amostras temperadas e revenidas a 375°C com tempos variados. Um aumento 

da energia de impacto absorvida e uma diminuição da dureza foram observados nos 

primeiros instantes de revenimento. No material temperado, o pico de difração da 

(a) (b) 
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martensita (110) torna-se mais estreito e se desloca para valores maiores de ângulo 

de Bragg quando comparado ao material apenas temperado, como mostrado na 

Figura 90(b). Isto é um indicativo que o parâmetro de rede da martensita diminui e as 

tensões residuais são aliviadas, provavelmente pela diminuição da supersaturação de 

carbono através da precipitação dos carbonetos. 

         

 

Figura 90 - (a) Energia de impacto e microdureza em função do tempo de revenimento para a amostra 
temperada (sub-zero) e revenida a 375°C. (b) Picos de difração α(110) para a amostra temperada (linha 
preta) e para a amostra temperada e revenida a 375°C por 15 minutos (linha cinza).   

 

No caso do revenimento nestas temperaturas de ligas ferrosas contendo alto 

teores de silício, predomina a precipitação dos carbonetos de transição ε (epsilon) 

[133-134, 154-155]. Precipitação de outro carboneto de transição, a fese η (eta), na 

martensita durante a etapa de partição/revenimento também são relatados na 

literatura [156, 160]. Para tempos até 120 minutos, as propriedades não apresentaram 

uma acentuada variação, ao contrário do que se observou nos primeiros 15 minutos. 

Isto pode ser explicado pela inibição da formação da cementita pela presença do 

silício, ou seja, os carbonetos de transição se formam já nos primeiros instantes do 

revenimento, conferindo um ganho de propriedades no material, como a energia 

absorvida sob impacto, e se mantém estável durante todo o restante do tempo. 

 O material revenido a 300°C apresentou uma cinética de reação de precipitação 

de carbonetos mais lenta como pode ser visto na Figura 91, que mostra a evolução 

das propriedades do material (energia absorvida sob impacto e microdureza) com o 

tempo de revenimento.  
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Figura 91 - Energia de impacto e microdureza em função do tempo de revenimento para a amostra 
temperada (sub-zero) e revenida a 300°C. 

 

 

5.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS FERROS FUNDIDOS NODULARES 

TRATADOS PELO PROCESSO DE TÊMPERA E PARTIÇÃO (Q&P). 

 

 A dureza e as propriedades obtidas no ensaio de tração do ferro fundido nodular 

Q&P estão resumidas na Tabela 7. Para todas as condições, o material apresentou 

um elevado limite de resistência à tração (>1450 MPa) e limite de escoamento (>1300 

MPa) com uma ductilidade de até 9%. 

A Figura 92 mostra o gráfico que relaciona o limite de resistência à tração à 

ductilidade (gráfico banana plot) dos ferros fundidos nodulares Q&P para todas as 

condições testadas neste trabalho. Esses resultados são comparados com várias 

classes de ferros fundidos nodulares tratados termicamente compilados na literatura. 

Devido às suas propriedades mecânicas únicas, os ferros fundidos nodulares 

temperados e particionados podem ser considerados como uma nova classe, sendo 

chamado a partir desse momento de Q&PDI (do inglês, Quenched and Partitioned 

Ductile Iron). 
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Tabela 7 – Resumo das propriedades mecânicas de tração e dureza dos ferros fundidos nodulares 
temperados e particionados (Q&PDI) nas condições estudadas neste trabalho.  

TT/TP (°C) 

Tempo de 

Partição 

(min) 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 

Dureza 

(HB) 

Q&P 140/300 

15 1580±06 1704±04 3,1±0,56 485±10 

60 1629±10 1735±07 2,0±0,12 475±15 

120 1641±05 1749±02 2,4±0,24 494±06 

Q&P 140/375 

15 1490±15 1606±18 5,3±0,35 428±08 

60 1520±12 1605±04 5,7±0,38 441±15 

120 1542±14 1613±09 4,5±0,22 437±10 

Q&P 170/300 

15 1505±08 1673±12 5,0±0,14 466±04 

60 1480±20 1648±06 5,7±0,47 466±14 

120 1456±13 1619±07 6,2±0,23 461±15 

Q&P 170/375 

15 1300±21 1453±19 9,3±0,57 418±12 

60 1326±17 1448±13 7,7±0,73 409±06 

120 1392±07 1493±05 7,3±0,14 416±09 

 

 

 

Figura 92 – Comparação das propriedades mecânicas de diferentes classes dos ferros fundidos 
nodulares. Adaptado de Blackmore & Harding, apud Guesser [16] 

 

A média dos valores de limite de resistência à tração e alongamento, para cada 

par de temperaturas de tratamento (têmpera/partição), são mostrados na Figura 93. 
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Menores temperaturas de têmpera levam a uma maior resistência e menor ductilidade, 

o que é justificado pela maior fração volumétrica de martensita formada. Maior 

resistência mecânica e menor ductilidade também são observadas nas condições com 

menor temperatura de partição. Isto é explicado pela maior dureza da martensita 

revenida em menores temperaturas. Aliada a isso, menores temperaturas de partição 

implicam numa menor fração volumétrica de austenita e a formação de uma ferrita 

bainítica mais refinada (formada no campo da bainita inferior), o que leva a um 

aumento na resistência mecânica.     

 

 

Figura 93 – Relação da média dos valores de limite de resistência à tração e alongamento para cada 
par de temperaturas de tratamento (têmpera/partição) testada.   

 

 

5.5.3 Nanoindentação 

Ensaios de nanoindentação foram realizados para medir as propriedades 

mecânicas de cada fase e microconstituinte individualmente, em especial a da fase 

martensita presente no Q&PDI para avaliar sua dureza e comparar com a dureza da 

martensita presente no ferro fundido temperado e revenido (TR) apresentado na 

seção 5.4. Essa foi uma das formas encontradas para analisar a partição do carbono 
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da martensita para a austenita nos Q&PDI, ou seja, pela diferença de nanodureza 

entre as placas de martensita no Q&PDI e no temperado e revenido (TR) uma vez que 

neste último não há a presença de austenita retida para absorver o carbono na etapa 

de revenimento, assim todo carbono apresenta-se no interior das placas de 

martensita, dissolvidos e/ou na forma de carbonetos de transição, como discutido na 

seção 5.4. 

 

 

Figura 94 – Matriz de nanoindentações (10x10), com carga de 10mN, da amostra Q&PDI 170/375-15.  

 



146 
 

Um ensaio de nanoindentação foi realizado na amostra Q&P 170/375-15 (maior 

fração volumétrica de austenita retida) com uma malha de 10x10 (100 indentações) 

com espaçamento de 10µm entre cada indentação e uma carga de 10 mN (indentador 

tipo Berkovich), conforme método descrito na seção 4.6.4. A malha com as 100 

indentações pode ser visualizada na Figura 94. Com esse valor de carga as 

indentações tiveram uma aresta da pirâmide de, aproximadamente, 2 µm. Com essa 

dimensão de indentação foi possível medir separadamente as durezas das placas de 

martensita particionada e o microconstituinte ausferrita. Não foi possível, com esse 

valor de carga, indentar os blocos de austenita individualmente, uma vez que eles 

possuem tamanhos menores de que 2 µm. 

As curvas força versus profundidade das indentações 1 a 6, identificadas na 

Figura 94, estão representadas na Figura 95. As curvas correspondentes às 

indentações realizadas na ausferrita (1, 3 e 4) podem ser visualizas na Figura 95a. Os 

valores de dureza obtidas da ausferrita apresentaram uma variação relativamente alta 

comparadas com os obtidos na martensita particionada (Figura 95(b)). O motivo é 

devido a ausferrita ser composta por duas fases com propriedades distintas, filmes de 

austenita (estrutura CFC, relativamente dúctil) e ripas de ferrita bainítica (estrutura 

CCC, maior resistência mecânica) e a indentação muitas vezes atinge mais uma 

porção de uma fase do que da outra. 

 

 
         (a) 
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         (b) 

Figura 95 – Curva força versus profundidade de indentação das regiões identificadas na Figura 94 (a) 
indentações 1, 3 e 4; (b) indentações 2, 5 e 6. As setas na imagem (a) indicam os pop-ins que são 
indícios da possibilidade de transformação da austenita em martensita induzida por deformação.  
 

 

Cabe destacar na Figura 95(a) que descontinuidades nas curvas de 

carregamento ou pop-in, indicadas pelas setas, foram observadas. Este 

comportamento pode estar associado à transformação martensítica a partir da 

austenita retida (efeito TRIP). Este comportamento também foi verificado nas curvas 

de nanoindentação de aços Q&P em outros trabalhos [34, 161] onde eles afirmam que 

este comportamento é uma evidencia desse efeito, e salientam que foi observado com 

maior frequência em microestruturas contendo austenita retida na forma de blocos do 

que em forma de filmes, o que indica que esta última apresenta maior estabilidade. 

Para tentar que algumas indentações atingissem apenas a fase austenítica, a 

carga no ensaio de nanoindentação foi diminuída para 2 mN, o que gerou na matriz 

indentações de pirâmides com arestas menores que 1 µm. A Figura 96 mostra a malha 

de indentações (10x10) e, em destaque, as indentações que atingiram exclusivamente 

os blocos de austenita e as placas de martensita.  
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Figura 96 - Matriz de nanoindentações (10x10), com carga de 2 mN, da amostra Q&PDI 170/375-15.  

 

 

A Figura 97 mostra as curvas força versus profundidade para cada indentação 

indicada pelas setas nas imagens em destaque (1 a 5) da Figura 96. Os valores de 

dureza das placas de martensita observados no ensaio realizado com carga de 2 mN 



149 
 

foram bem próximos dos obtidos no ensaio com carga de 10 mN. Já as durezas 

medidas dos blocos de austenita variaram de 2,83 a 3,5 GPa. Essa variação das 

durezas medidas nos blocos de austenita pode estar relacionada a interferência das 

fases vizinhas que possuem maior dureza e pode ter contribuído para o aumento da 

dureza registrada pela austenita. As indentações realizadas na austenita parecem 

também atingir, em alguns casos, a interface austenita/ferrita bainítica, como pode ser 

visto, por exemplo, na indentação 5 indicada na Figura 96. 

 

 

Figura 97 - Curva força versus profundidade das indentações 1 a 5 identificadas na Figura 96. 
 

 

Conforme mencionado, o nanoindentador permite o deslocamento de forma 

controlada da ponta do indentador sobre a superfície da amostra o que possibilita a 

obtenção de uma imagem da superfície por microscopia de força atômica (AFM). 

Desta maneira, é possível que se escolha com grande precisão a região a ser 

analisada, devido a diferenças de relevo na superfície de cada fase após o ataque 

químico. A Figura 98(a) mostra 4 indentações (setas brancas indica cada indentação) 

realizadas numa placa de martensita, da amostra Q&P 170/375-15, com uma carga 

de 2mN. Pelas diferenças de relevo e profundida, nota-se a da placa de martensita 

delineada na Figura 98(b).  A média das durezas medias pelas 4 indentações foi de 

6,33 ± 0,54 GPa.  
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Figura 98 – Imagem da superfície por microscopia de força atômica da amostra Q&P 170/375-15 onde 
são mostradas quatro indentações, realizadas com uma carga de 2 mN, dentro de uma placa de 
martensita. As indentações estão identificadas pelas setas na imagem (b).   

 
  

O mesmo foi realizado na região da ausferrita na amostra Q&P 170/375-15, 

conforme mostrado da Figura 99.  

 

(a) 

(b) 
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Figura 99 – Imagem da superfície por microscopia de força atômica da amostra Q&P 170/375-15 (a) 
antes do teste de nanoindentação e (b) após o teste onde a seta com o número “1” aponta a indentação 
realizada com uma carga de 2mN e a seta “2” aponta a indentação realizada com carga de 10mN.  

  

 

 

(a) 

(b) 
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A indentação identificada como número “1” na Figura 99(b), foi realizada com 

uma carga de 2 mN e registrou uma dureza de 2,61 GPa. A indentação identificada 

como número “2” foi realizada com uma carga de 10 mN e registrou uma dureza de 

4,14 GPa. É possível verificar que na indentação “2” a penetração ocorreu tanto na 

fase austenítica (superfície lisa) como também nas ripas de ferrita bainítica, isto 

explica uma dureza maior que a indentação “1” que atingiu apenas a área 

representada pela austenita.  

Também foram realizadas indentações na amostra Q&P 170/300-15, a partir 

das imagens da superfície obtida por microscopia de força atômica (AFM), com o 

objetivo de analisar a dureza das placas de martensita sob diferentes temperaturas 

de partição. A Figura 100(a) mostra uma imagem de AFM da microestrutura da 

amostra Q&P 170/300-15, onde é possível visualizar uma placa de martensita. Pode-

se diferencia a placa de martensita do microconstituinte ausferrita através das 

diferenças de relevo e profundida. Duas indentações com uma carga de 2mN, 

realizadas na placa de martensita (indicadas pelas setas), podem ser vistas na Figura 

100(b). 

           

(a) 
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Figura 100 – (a) Imagem da superfície por microscopia de força atômica da amostra Q&P 170/300-15 
onde é mostrada uma placa de martensita com duas indentações, realizadas com uma carga de 2 mN. 
As indentações estão identificadas pelas setas na imagem (b).   

 

Os valores médios de nanodureza de cada fase e microconstituinte obtidos nos 

ensaios de nanoindentação do material temperado a 170°C e particionado a 375°C 

por 15 minutos (Q&P 170/375-15), pelas duas metodologias, com as cargas de 2 e 10 

mN, estão resumidos na Tabela 8. Também são apresentados os valores médios de 

nanodureza da martensita no material Q&P 170/300-15, obtidos com uma carga de 

ensaio de 2 mN, através de imagens da superfície por microscopia de força atômica 

(AFM). Não foi possível obter os valores de nanodureza da fase austenita na amostra 

Q&P 170/300-15, pois a ausferrita formada em menores temperaturas apresente-se 

mais refinada, assim, os filmes de austenita e as ripas de ferrita bainítica são mais 

estreitas comparadas com as obtidas por tratamentos isotérmicos em temperaturas 

maiores. Com isso, não foi possível acertar uma indentação exclusivamente na fase 

austenita. Também não foram realizados testes com carga de 10 mN no material Q&P 

170/370-15. 

 

 

 

    

 

(b) 
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Tabela 8 – Valares de nanodureza das amostras Q&P 170/375-15 e Q&P 170/300-15, obtidos nos 
testes de nanoindentação com carga de 2 e 10mN.  

Material 
Nanodureza, Carga 2 mN 

(GPa) 

Nanodureza, Carga 10 mN 

(GPa) 

 Martensita Austenita Martensita Ausferrita 

Q&P 170/375-15 6,25 ± 0,44 3,02 ± 0,58 6,11 ± 0,27 4,42 ± 0,83 

Q&P 170/300-15 6,67 ± 0,35 - - - 

 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 8, se observa que o valor de 

dureza da martensita na amostra Q&P 170/300-15 tem tendência a ser superior que 

na amostra Q&P 170/375-15. A menor dureza da martensita particionada a 375°C 

indica que, a diminuição da saturação em carbono foi maior que no material 

particionado 300°C. Essa diminuição acontece tanto pela partição do carbono para a 

austenita quanto pela precipitação de carbonetos de transição.  

Para comparar as diferenças de propriedades mecânicas entre a martensita 

presente no Q&PDI e a martensita presente no material temperado e revenido sub-

zero (TR), que foi discutido na seção 5.4.1, foi realizado um ensaio de nanoindentação 

na amostra TR 375-15 (temperada e revenida a 375°C por 15 minutos) com os 

mesmos parâmetros que foram utilizados no ensaio do Q&P 170/375-15. Foi feita uma 

matriz 5x5 (25 indentações) com uma carga de 10 mN. Foi realizada uma matriz menor 

do que foi efetuada no Q&PDI (10x10) porque no material TR a matriz é 100% 

martensítica, ou seja, todas as indentações irão atingir a fase martensita. A Figura 101 

mostra a microestrutura do material TR 375-15 com a malha de indentações. As 

curvas força versus profundidade de cada umas das indentações estão representadas 

na Figura 102. A nanodureza média calculada foi de 7,58 ± 40GPa. 
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Figura 101 – Matriz de nanoindentações (5x5), com carga de 10mN, da amostra temperada e revenida 
a 375°C por 15 minutos (TR 375-15). 

 

 
 

 

Figura 102 - Curva força versus profundidade da matriz de indentações mostrada na Figura 101. 

 

 O mesmo procedimento foi realizado para a amostra temperada (T sub-zero) e 

para a amostra tempera e revenida a 300°C por 15 minutos (TR 300-15). A Figura 103 

mostra as imagens das microestruturas, com as matrizes 5x5 de indentações, das 

amostras temperada sub-zero (Figura 103(a)) e TR 300-15 (Figura 103(b)).  
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Figura 103 - Matriz de nanoindentações (5x5), com carga de 10mN, das amostras (a) Temperadas sub-
zero e (b) tempera e revenida a 300°C por 15 minutos (TR 300-15). As setas na imagem (a) ajudam na 
visualização das indentações nas extremidades da matriz 5x5.    

 

 Observa-se que, devido à alta dureza apresentada pelo material temperado, as 

indentações possuem um comprimento de aresta menor que as amostras temperadas 

e revenidas. As setas na Figura 103(a) ajudam na visualização das indentações nas 

extremidades da matriz.   

 A Figura 104(a) mostra uma indentação, pertencente a matriz 5x5 da amostra 

TR 300-15, que atinge o centro de uma placa de martensita (indicada pela seta). A 

(a) 

(b) 



157 
 

curva força em relação à profundida, para a referida indentação, é apresentada na 

Figura 104(b). 

  

  

Figura 104 – (a) Imagem da microestrutura da amostra temperada e revenida a 300°C por 15 minutos 
(TR 300-15) mostrando uma indentação no centro de uma placa de martensita. A curva força em 
relação à profundida é mostrada na imagem (b). H é a nanodureza registrada, que foi igual a 7,56 GPa. 

 

Na  

Tabela 9 é possível verificar os valores médios de dureza da martensita medido 

no ensaio de nanoindentação com carga de 10mN para as amostras Q&P 170/375-

15, T sub-zero, TR 300-15 e TR 375-15.  

 

Tabela 9 – Comparação dos valores de nanodureza das amostras Q&P 170/375-15 e TR 375-15 
obtidos nos testes de nanoindentação com carga 10 mN. 

Amostra 
Nanodureza Martensita 

(GPa)  

Nanodureza Ausferrita 

(GPa)  

Q&P 170/375-15 6,11 ± 0,27 4,42 ± 0,83 

T sub-zero 8,84 ± 0,85 - 

TR 370-15 7,76 ± 0,54 - 

TR 375-15 7,58 ± 0,40 - 
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Os valores dos resultados de nanodureza da amostra temperada (T sub-zero) 

e das amostras temperadas e revenidas (TR 300-15 e TR 375-15) seguiram o mesmo 

comportamento dos resultados de microdureza Vickers obtidos nas mesmas 

amostras. Os valores de microdureza Vickers das amostras T sub-zero, TR 300-15 e 

TR 375-15 foram 879, 781 e 718 HV, respectivamente.  

A partição do carbono da martensita supersaturada para austenita, nos Q&PDI, 

é comprovada pela diferença de dureza entre a martensita no Q&PDI e o material 

temperado e revenido (TR). Observa-se na Tabela 9 que a dureza da martensita na 

amostra Q&P 170/375-15 é consideravelmente menor do que a medida na amostra 

TR 375-15. Isso é um indicativo de que, além da precipitação de carbonetos de 

transição, como também ocorre no ferro nodular temperado e revenido, nos Q&PDI 

parte do carbono é particionado para a austenita não transformada, diminuindo ainda 

mais a supersaturação da martensita e isso é acompanhado com uma diminuição na 

dureza da mesma.  

Os resultados obtidos com os ensaios de nanoindentação comprovaram que 

nos Q&PDI, mesmo com a ocorrência da precipitação de carbonetos verificada 

durante a etapa de partição, ocorreu a partição de carbono da martensita para a 

austenita que contribuiu para seu enriquecimento e estabilização. 

 

 

5.6 TENACIDADE À FRATURA  

 

A Tabela 10 mostra os valores dos resultados obtidos no ensaio de tenacidade 

à fratura dos Q&PDI pelo método Chevron (KICV). Também foram realizados testes de 

tenacidade à fratura em diferentes ADI cujas condições de tratamento térmico e os 

valores das propriedades mecânicas estão apresentados na Tabela 11. A temperatura 

de austenitização em todos os casos foi de 880°C 

Alguns critérios devem ser atendidos para validação do ensaio de tenacidade 

à fratura pelo método Chevron. O primeiro dele é que a espessura do corpo de prova 

(B) deve atender ao limite fundamental da mecânica da fratura linear-elástica, Bc = 

1,25 x (KICV/σYS)2 (Equação 27), onde Bc é a espessura crítica do corpo de prova, KIC 

é a tenacidade à fratura medida no ensaio e σYS é o limite de escoamento do material. 
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Para que o ensaio tenha validade Bc/B deve ser menor do que “1” ou seja o corpo de 

prova ensaiado possui espessura maior do que a crítica. Observa-se na Tabela 10 

que em todas as condições testadas este critério foi atendido (no caso ADI 375, a 

espessura do corpo de prova foi, praticamente, a espessura crítica). 

 

Tabela 10 – Resumo dos resultados de tenacidade à fratura dos Q&PDI e ADI testados nesse trabalho 
juntamente com os valores de energia de impacto e micro-dureza.  

Material 

Tempo de 

partição 

(min) 

KICV 

(MPa.m1/2) 
Bc/B 

Energia 

Impacto (J) 

Micro-

Dureza 

(HV0.3) 

Q&PDI 140/300 

15 38,07±0,65 0,057 42,8±6,01 659±24 

60 39,03±1,71 0,057 46,2±5,51 644±20 

120 39,17±0,60 0,056 40,4±3,77 630±12 

Q&PDI 140/375 

15 46,57±1,04 0,096 44,9±2,31 557±19 

60 44,17±0,38 0,083 46,0±5,30 579±18 

120 42,53±1,33 0,075 43,3±4,16 592±11 

Q&PDI 170/300 

15 46,47±1,79 0,094 61,1±6,66 630±16 

60 46,27±1,33 0,096 63,8±5,29 618±22 

120 44,07±0,21 0,090 70,2±7,12 626±12 

Q&PDI 170/375 

15 55,40±1,31 0,172 81,2±8,24 522±17 

60 52,33±0,91 0,153 65,7±5,16 553±17 

120 50,93±1,35 0,132 62,5±5,86  560±9 

ADI 300 
30 58,70±2,70 0,252 101,6±13,44 539±20 

120 57,30±1,51 0,240 108,0±9,10 535±14 

ADI 375 
30 81,20±0,81 1,061 160,1±19,21 398±20 

120 80,60±1,48 1,068 172,0±15,87 381±17 

 

 

Tabela 11 – Resumo das propriedades mecânicas dos ADI submetidos ao ensaio de tenacidade à 
fratura.  

Material 

Tempo de 

austêmpera 

(min) 

Limite de 

Resistência 

(MPa) 

Limite de 

Escoamento 

(MPa) 

Along. 

(%) 
%γ 

Teor de 

C na γ  

ADI 300 
30 1332±08 1195±11 10,2±0,38 21 1,60 

120 1316±09 1180±10 10,5±0,22 20 1,60 

ADI 375 
30 1024±17 782±19 14,6±0,56 31 1,63 

120 1016±13 770±16 16,7±0,77 32 1,62 
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Outro critério para validação dos resultados é a forma da curva de 

carregamento que não deve apresentar nenhuma instabilidade ou dificuldades para a 

nucleação da trinca na ponta do entalhe [162]. A Figura 105 mostra um exemplo das 

curvas obtidas durante o ensaio para as três amostras testadas da condição Q&P 

170/375-15. Todas as condições ensaiadas apresentaram as curvas de carregamento 

com características semelhantes. 

 

 

Figura 105 – Curvas do ensaio de chevron dos três corpos de prova testados da condição Q&P 170/375-
15.  

 

Através da análise dos resultados de tenacidade à fratura obtidos nos Q&PDI, 

um parâmetro que pode ser avaliado é a temperatura de têmpera, ou seja, analisar a 

influência da fração volumétrica de martensita na resistência a tenacidade a fratura do 

material. Através da equação de Kostinen-Marburger (Equação 17), os materiais 

temperados a 140 e 170°C apresentaram uma fração volumétrica de martensita após 

a etapa de têmpera de 60 e 45%, respectivamente. A Figura 106 mostra os valores 

de KICV do material com a variação da temperatura de têmpera, para as amostras 

particionadas a 300°C (Figura 106(a)) e 375°C (Figura 106(b)).  
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Figura 106-  Efeito da variação da temperatura de têmpera nos valores de tenacidade à fratura do 
Q&PDI, com a temperatura de partição igual a (a)300°C e (b)375°C.   
 

 

Observa-se que o aumento da fração volumétrica de martensita leva a uma 

diminuição da tenacidade a fratura do material. Por exemplo, as amostras Q&P 

170/300 possuem, para qualquer tempo de partição, um valor de KICV maior do que as 

amostras Q&P 140/300. Isso também vale para o material particionado a 375°C. 

Conforme discutido anteriormente, parte do carbono presente nas placas de 

martensita se difunde para a austenita remanescente e outra parte precipita como 

carbonetos de transição na etapa de partição. Os resultados de nanoindentação 

mostraram que, mesmo após a etapa de partição, a martensita apresentou uma alta 

(a) 

(b) 
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dureza e baixa propriedades de impacto. Assim a presença da martensita é 

responsável pelo aumento da resistência mecânica do Q&PDI, mas também leva a 

uma perda de tenacidade à fratura.  

Outro parâmetro que pode ser analisado é a temperatura de partição. A Figura 

107 mostra a variação de KICV com o tempo de partição para as duas temperaturas 

de partição (300 e 375°C) mantendo-se constante a temperatura de têmpera de 140°C 

(Figura 107(a)) e 170°C (Figura 107(b)).  

 

 

Figura 107 - Efeito da variação da temperatura de partição nos valores de tenacidade à fratura do 
Q&PDI, com a temperatura de têmpera igual a (a)140°C e (b)170°C.   

 

(b) 

(a) 
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As amostras particionadas em temperaturas mais elevadas (375°C) 

apresentaram maiores valores de tenacidade à fratura. Diversos estudos [79, 92, 163-

165] relatam que, para uma alta tenacidade à fratura, é desejável ter uma 

microestrutura ausferrítica superior, aquela formada em temperaturas mais elevadas 

(acima de 350°C), que consiste numa microestrutura com elevada quantidade de 

austenita em filmes entre as ripas de ferrita bainítica. Os resultados de 

nanoindentação também mostraram que, a martensita particionada/revenida a 375°C 

apresentou uma menor dureza que a tratada a 300°C, e isso também refletiu 

positivamente na tenacidade à fratura do material particionado a 375°C.  

A Figura 108 apresenta os valores de tenacidade à fratura versus limite de 

escoamento (Figura 108(a)) e microdureza (Figura 108(b)) dos Q&PDI e ADI. A 

tenacidade à fratura dos materiais diminui com o aumento do limite de escoamento e 

a dureza do material. Em contrapartida, os valores de tenacidade à fratura são 

proporcionais aos valores de energia absorvida sob impacto do material, como 

mostrado na Figura 109. 

 

 

(a) 
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Figura 108 - Tenacidade à fratura em função dos valores de (a) limite de escoamento e (b) microdureza 
dos Q&PDI e ADI.  

 

 

 

Figura 109 - Tenacidade à fratura em função dos valores de energia ao impacto dos Q&PDI e ADI.  
 

 

Os ADI austemperados a 300°C (ADI 300) apresentaram valores de tenacidade 

à fratura ligeiramente superiores aos Q&PDI 170/375. Já os ADI 375 apresentaram 

valores de KICV consideravelmente superiores aos Q&PDI. A justificativa para esses 

elevados valores de KICV apresentados pelos ADI 375 é a alta quantidade de austenita 

retida presente nesse material, de até 32%vol, que conferiu um aumento da 

ductilidade e resistência ao impacto do material. Através dos resultados obtidos, foi 

(b) 
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verificado que a fração volumétrica de austenita retida é o fator predominante para o 

aumento da tenacidade à fratura do material. Na Figura 110 é apresentada uma 

relação da tenacidade a fratura com o parâmetro Xγ.Cγ, onde Xγ é a fração 

volumétrica de austenita retida e Cγ é a porcentagem de carbono da austenita retida. 

São apresentados, no mesmo gráfico (Figura 110), os resultados obtidos dos Q&PDI 

e dos ADI. É importante levar em consideração o valor de Cγ pois está relacionado 

com a estabilidade da austenita. Assim, uma baixa concentração de carbono na 

austenita retida, pode estar associada à presença também de martensita fresca, 

formada durante o resfriamento após a etapa de partição, que é prejudicial às 

propriedades mecânicas do material [33, 34, 166]. Os resultados obtidos nesse 

trabalho mostram uma relação quase linear entre os valores de tenacidade à fratura e 

o parâmetro Xγ.Cγ do material.  

 

 
 

 
Figura 110 - Influência da fração volumétrica e da porcentagem de carbono na austenita (Xγ.Cγ) na 
tenacidade à fratura dos Q&PDI e ADI. 

 

 

A concentração de tensão à frente da ponta da trinca pode levar a formação de 

martensita em ligas ferrosas com a presença de austenita retida (11, 141, 167-169). 

Conforme proposto por Panneerselvam et al. [92] em seu trabalho sobre a estabilidade 

da austenita em ADI, na medida em que uma trinca rodeada por uma zona de 
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austenitaretida se propaga, a tensão na ponta da trinca induz a transformação da 

austenita em martensita. Assim, uma parte da energia fornecida para a amostra 

durante o ensaio é usada para a transformação da martensita a partir da austenita. 

Além do mais, esta transformação produz tensões compressivas na ponta da trinca 

que devem ser superadas para a trinca continuar a propagar-se. Ambos os processos 

diminuem a energia disponível para a continuação da propagação da trinca. 

Panneerselvam et al. mostraram que se uma alta fração volumétrica de austenita 

mecanicamente instável puder ser produzida no ADI, então será possível aumentar a 

tenacidade à fratura do material. Uma representação esquemática desse modelo 

proposto pode ser vista na Figura 111.   

 

 

Figura 111 - Representação esquemática do crescimento da ponta de uma trinca e o modelo de 
crescimento porposto por Panneerselvam et al. (a) representa a área à frente da ponta da trinca, (b) a 
área à frente da ponta da trinca durante o carregamento, e (c) a área à frente da ponta da trinca após 
o carregamento. [92]  

  

As micrografias dos Q&PDI apresentadas na seção 5.2, mostraram que a 

austenita retida apresentou morfologia tanto do tipo filme como do tipo bloco. 

Austenita tipo bloco geralmente apresentam uma estabilidade mecânica menor, 

durante os testes mecânicos, quando comparadas com as de tipo filme [167-169]. 
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Esta morfologia tende a se transformar em martensita sob baixas tensões contribuindo 

para o efeito TRIP. Por outro lado, mesmo austenitas estáveis, que não se 

transformam em martensita sob a ação de deformações, podem aumentar a energia 

necessária para a propagação de trincas, na medida em que não sofrem clivagem e 

apresentam elevadas taxas de encruamento. Este mecanismo de tenacificação é mais 

acentuadamente observado nos aços Hadfield e nos aços TWIP, onde o mecanismo 

de deformação predominante da austenita é a maclação, mas pode estar atuante 

também na ausferrita. 

Além dos indícios mostrados nos testes de nanoindentação da transformação 

da austenita em martensita por deformação plástica (pop-in nas curvas de 

carregamento, Figura 95), para avaliar a estabilidade mecânica da austenita retida 

nos Q&PDI, foram realizados teste de compressão em corpos de prova cilíndricos 

(10x20mm) da condição Q&P 170/375-15 com a redução do comprimento variando 

de 5 a 30%. A Figura 112 mostra a redução da fração volumétrica de austenita devido 

a formação de martensita induzida por transformação com o aumento dos níveis de 

deformação.  

 

 
Figura 112 – Fração volumétrica de austenita retida versus deformação no ensaio de compressão da 
amostra Q&P 170/375-15  
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A Figura 112 mostra que a transformação da austenita em martensita nos 

Q&PDI ocorre já sob pequenos níveis de deformação plástica. A redução do pico de 

difração (111) da austenita na amostra com 30% de deformação pode ser visto na 

Figura 113(b).  

 

 
Figura 113 – Picos de difração (111)γ e (100)α da amostra Q&P 170/375-15 (a) sem deformação 
plástica e (b) com 30% de deformação plástica. 

 

 

5.7.1 Análise da superfície de fratura  

As superfícies de fratura das amostras dos Q&PDI e dos ADI, submetidas aos 

testes de tenacidade à fratura, foram examinadas para determinar os mecanismos de 

fratura e isto pode ser associado com as propriedades de tenacidade à fratura do 

material. As imagens das fraturas foram obtidas na região de crescimento estável da 

trinca. Uma imagem da superfície de fratura mostrando a região do entalhe Chevron 

pode ser vista na Figura 114.  
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Figura 114 – Superfície de fratura do entalhe Chevron nos corpos de prova de tenacidade à fratura.  

 

A Figura 115 mostra as imagens da superfície de fratura das amostras Q&P 

140/300, particionadas por (a)15 e (b)120 minutos e das amostras Q&P 170/300, 

também particionadas por tempos de (c) 15 e (d)120 minutos.  

 

  

(a) Q&P 140/300 

(a) (b) 
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 (b) Q&P 170/300 

Figura 115 - Superfície de fratura das amostras Q&P 140/300, particionadas por (a)15 e (b)120 minutos 
e das amostras Q&P 170/300, também particionadas por tempos de (c) 15 e (d)120 minutos. 

 

 

Não houve diferenças notórias no mecanismo de fratura com a variação do 

tempo de partição. As amostras temperadas a 140°C apresentaram uma fratura 

basicamente do tipo clivagem e em algumas áreas também é possível observar a 

presença do tipo intergranular, ambos mecanismos característicos de fratura frágil. 

Com o aumento da temperatura de têmpera, a presença de dimples nas imagens de 

fratura também são observadas (Figura 115(c e d)), característica de uma fratura 

dúctil, principalmente próximo aos nódulos de grafita. Como discutido anteriormente, 

uma menor temperatura de têmpera implica numa maior fração de martensita, que é 

uma fase mais frágil e o que justifica a maior área de clivagem apresentadas pelos 

materiais temperados à 140°C. 

Na Figura 116, são apresentadas as superfícies de fratura das amostras Q&P 

140/375 particionadas por (a)15 e (b)120 minutos e das amostras Q&P 170/375, 

também particionadas por tempos de (c) 15 e (d)120 minutos.  

 

(d) (c) 
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Q&PDI 140/375 

 

 

  

Q&PDI 170/375 

Figura 116 – Superfícies de fratura das amostras Q&P 140/375 particionadas por (a)15 e (b)120 minutos 
e das amostras Q&P 170/375, também particionadas por tempos de (c) 15 e (d)120 minutos. 
  

 

A variação do tempo de partição também não acarretou em diferenças 

significativas no mecanismo de fratura. Contudo, é notório que os materiais 

particionados a 375°C apresentaram um tipo de fratura com características mais 

dúcteis do que os particionados a 300°C (Figura 115).  

A diferença da fração volumétrica de martensita também influenciou nas 

características de fratura de ambos, onde as amostras Q&P 140/375 apresentaram 

maior área de clivagem em comparação com as amostras Q&P 170/375. O 

revenimento da martensita em maiores temperaturas, assim como a presença de 

maiores frações volumétricas de austenita, contribuiu para um aumento da ductilidade 
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e energia absorvida sob impacto do material, e, consequentemente, esses fatores 

também contribui para o aumento da tenacidade à fratura apresentadas pelas 

amostras particionadas a 375°C, representado aqui por uma superfície de fratura mais 

dúctil (presença de dimples).   

Também se observa, na Figura 116, que existe um gradiente do mecanismo de 

fratura, em que próximo aos nódulos houve a presença de maior área com dimples, 

enquanto que nas regiões intercelulares houve uma maior ocorrência de clivagens.  

Com uma menor resistência mecânica, acompanhada de ductilidade e energia 

absorvida sob impacto altas, além de grandes frações volumétricas de austenita retida 

na sua microestrutura, as superfícies de fratura dos ADI, testados nesse trabalho, 

apresentaram como mecanismos predominante de fratura a presença de dimples de 

deformação plástica. A Figura 117 mostra as imagens da superfície de fratura dos ADI 

austemperados à (a) 300°C e (b) 375°C, ambos por um tempo de 2 horas.   

 

  

Figura 117 - Superfície de fratura do ADI austemperado a (a)300°C e (b)375°C por 2 horas.  
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5.6 COMPORTAMENTO À FADIGA DO Q&PDI 

 

5.6.1 Limite de fadiga (Curva S-N) 

Os resultados do ensaio de fadiga foram colocados num gráfico que relaciona 

a máxima tensão nominal aplicada com o número de ciclos (Curva S-N) conforme 

mostrado na Figura 118. Comportamento típico de fadiga foi observado nos resultados 

dos ensaios nos Q&PDI, em que a vida em fadiga aumenta com a diminuição da faixa 

de tensão aplicada para todas as condições testadas. A partir de uma determinada 

tensão, o material não apresenta falha para um número superior a 1 milhão de ciclos. 

Esta tensão, abaixo da qual não ocorre a ruptura por fadiga da amostra, é conhecida 

como limite de fadiga. 

 

Figura 118 -  Curva da vida de fadiga dos Q&PDI com base na máxima tensão aplicada (Curva S-N). 
Todas as amostras testadas com número superior a 106 ciclos não romperam e estão representadas 
por uma seta na figura.  
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As propriedades mecânicas das amostras selecionadas dos Q&PDI para o 

ensaio de fadiga estão mostradas na Tabela 12. A seleção das amostras foi feita 

variando tanto a temperatura de têmpera como a temperatura e tempo de partição. 

 

Tabela 12 – Resumo das propriedades mecânicas das amostras Q&PDI utilizadas nos testes de fadiga.  

Amostra 

Tempo de 

partição 

(min) 

Limite de 

escoamento 

(MPa) 

%Along. 

Micro-

dureza 

(HV0.3) 

%γ 
Teor de C 

na γ (%) 

Q&P 140/375 15 1490±15 5,3±0,35 557±20 17 1,54 

Q&P 170/300 
15 1505±08 5,0±0,14 630±16 18 1,36 

120 1456±13 6,2±0,23 626±12 18 1,63 

Q&P 170/375 15 1300±21 9,3±0,57 522±17 23 1,55 

ADI 375 15 735±14 14±0,63 391±17 33 1,60 

 

Os resultados mostrados na Figura 118 indicam que o limite de fadiga dos 

Q&PDI variou de 450 a 550MPa. Foi observado que as amostras particionadas em 

maiores temperaturas (TP = 375°C) apresentaram melhor desempenho em termos de 

resistência a fadiga do que as particionadas a 300°C. Maiores temperaturas de 

partição favorecem, pela difusão, a redução da supersaturação de carbono da 

martensita através da partição para a austenita remanescente e pela precipitação de 

carbonetos de transição no interior das placas de martensita conforme foi discutido na 

seção 5.4. Isso também é verificado pela dureza da matriz que é menor para as 

condições de maior temperatura de partição, 557 e 522 HV para as condições Q&P 

140/375-15 e Q&P 170/375-15 (TP=375°C), respectivamente. Enquanto que para as 

condições Q&P 170/300-15 e Q&P 170/300-120 (TP=300°C) os valores medidos 

foram 630 e 626 HV, respectivamente. Isso indica que o material particionado a 300°C 

possui uma martensita mais dura e frágil, além de uma ausferrita composta de bainita 

inferior (sem carboneto) que, de acordo com a literatura, apresenta menor tenacidade 

[79, 143]. Os piores resultados de fadiga apresentados pela amostra Q&P 170/300-15 

devem estar relacionados diretamente com a presença de martensita fresca (não 

revenida) na sua microestrutura, conforme discutido na seção 5.3 e mostrado na 

Figura 74. Regiões de martensita fresca atuam como concentradores de tensões e 

podem atuar como locais de nucleação de trincas de fadiga. 
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O desempenho a fadiga dos Q&PDI também foram comparadas com as dos 

ADI. O comportamento a fadiga dos Q&PDI estão em amplo acordo com o 

comportamento reportado por Stokes et al. [125, 126] para diferentes tipos de ADI. Os 

experimentos da tese de doutorado do Stokes [124] foram realizados no mesmo 

laboratório em que foram realizados os ensaios deste trabalho (Laboratório de 

Ensaios Mecânicos da Universidade de Southampton – Reino Unido) e sob as 

mesmas condições de ensaio. Os limites de escoamento dos ADI testados por Stokes 

variaram de, aproximadamente, 650 a 1170MPa, e os limites de fadiga, em termos de 

máxima tensão aplicada, variaram de 300 a 500MPa. Nos Q&PDI testados neste 

trabalho, os limites de escoamento variaram de 1300 a 1500MPa e os limites de fadiga 

variaram de 450 a 550MPa. Também foi produzido um ADI com o mesmo material do 

Q&PDI, austenitizado a 880°C por 2h e em seguida austemperado a 375°C por 15 

minutos (ADI 375-15) e submetido ao teste de fadiga nas mesmas condições. O 

resumo das propriedades mecânicas do ADI 375-15 também estão mostradas na 

Tabela 12. Os resultados do ensaio de fadiga dos Q&PDI e dos ADI, incluindo os 

obtidos por Stokes, estão expressos na curva S-N representados pela Figura 119. No 

caso dos resultados do trabalho do Stokes, estão expressas as condições que 

apresentaram o maior limite de fadiga, 900/390 (500MPa) e a que apresentou um dos 

menores limites de fadiga, 800/260 (300MPa), onde o primeiro número representa a 

temperatura de austenitização e o segundo a temperatura de austêmpera. O tempo 

de austêmpera foi o mesmo para ambos, de 2 horas.  

As amostras da condição ADI 375-15 não romperam, após 1 milhão de ciclos, 

para a máxima tensão de 600MPa. Em geral o Q&PDI, nas condições estudas neste 

trabalho, apresentou um limite de fadiga na mesma faixa que os ADI com diferentes 

microestruturas. 
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Figura 119 – Curva da vida de fadiga com base na máxima tensão aplicada (Curva S-N) dos Q&PDI e 
dos ADI incluindo os resultados obtidos no trabalho do Stokes. Todas as amostras testadas com 
número superior a 106 ciclos não romperam e estão representadas por uma seta na figura. 

 

  Para permitir a análise do efeito dos diferentes valores do limite de escoamento 

entre os ADI e os Q&PDI, a vida em fadiga também foi comparada em termos da 

fração do limite de escoamento correspondente à tensão aplicada no teste para cada 

condição, conforme mostrado na Figura 120. É possível observar que os ADI (ADI 

375-15 e o Stokes 900/390) foram testados próximos ao limite de escoamento dos 

mesmos, e em alguns casos acima desse valor.        
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Figura 120 – Curva S-N normalizada pelo limite de escoamento de cada condição. As condições 
testadas por Stokes[124] 900/390 e 800/260 apresentaram um limite de escoamento de 650 e 
1170MPa, respectivamente. 

 

Essa normalização do limite de escoamento permite obter uma comparação em 

termos do nível de deformação plástica local, à frente da trinca, de cada condição 

testada. A relação entre a tensão máxima aplicada durante o ensaio e a tensão de 

escoamento do material fornece a fração aplicada do limite de escoamento na amostra 

durante o ensaio. No caso da condição Q&P 170/375-15 o limite de fadiga 

corresponde a, aproximadamente, 42% do limite de escoamento. Já na condição Q&P 

170/300-15, o limite de fadiga corresponde a, aproximadamente, 30% do limite de 

escoamento. No caso do ADI 375-15, o limite de fadiga corresponde a, 

aproximadamente, 82% do limite de escoamento. Como mostrado nos ensaios de 
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nanoindentação na seção 5.5.3, cada fase presente na microestrutura do Q&PDI 

possui propriedades mecânicas diferentes, sendo que o acúmulo de deformação local 

que irá controlar a nucleação e posterior propagação da trinca. Através da 

normalização do limite de escoamento, é possível investigar com mais detalhe 

influência das diferenças microestruturais de cada condição testada, em especial a 

fração volumétrica de austenita retida, no comportamento à fadiga. As curvas S-N 

normalizadas de cada condição juntamente com os valores da fração volumétrica de 

austenita retida estão representadas na Figura 120.     

Os resultados mostram um ranking de desempenho à fadiga mais claro como 

base na fração volumétrica de austenita retida. Tanto o desempenho ligeiramente 

melhor da condição Q&P 170/375 sobre as outras condições dos Q&PDI quanto o 

desempenho superior geral dos ADI (375-15 e Stokes 900/390), sugerem que a fase 

austenita pode acomodar deformações plásticas locais de forma mais eficaz, 

relacionadas ao efeito TRIP (transformation induced plasticity), que geram tensões 

compressivas na ponta da trinca [11], e ao encruamento da austenita não 

transformada.  

Assim como nas discussões relacionadas com os ensaios de tenacidade à 

fratura (seção 5.7), em que os materiais com maior fração volumétrica de austenita 

retida apresentaram maiores valores de tenacidade à fratura, aqui os resultados 

também mostram um melhor desempenho para os materiais com maior quantidade 

de austenita retida em sua microestrutura. Como já mencionado, a austenita tem um 

papel importante na contenção do crescimento da trinca, principalmente pela 

absorção de energia durante sua transformação em martensita por deformação e 

pelas tensões compressivas geradas por essa transformação, devido à martensita 

(tetragonal) possuir menor fator de empacotamento do que a estrutura cúbica (CFC) 

da austenita. Stokes [124] também observou que a presença de austenita retida atuou 

diretamente na resistência ao crescimento da trinca de fadiga entre diversos ADI. 

Já o pior desempenho, em termos de limite de fadiga, foi apresentado pela 

amostra Q&P 170/300-15. A justificativa para esse resultado não está relacionada 

apenas à fração volumétrica de austenita retida (já que possui, basicamente, a mesma 

porcentagem que as demais condições, exceto a condição Q&P 170/375-15), mas sim 

pela presença de regiões de martensita fresca (microconstituinte MA) na 

microestrutura, conforme discutido na seção 5.3 e mostrado na Figura 74. Esta 
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martensita de alto carbono possui uma alta fragilidade [33-34, 166], criando regiões 

favoráveis para a nucleação e propagação de trincas de fadiga.  

 

5.6.2 Nucleação e propagação da trinca de fadiga  

Para analisar a nucleação das trincas de fadiga, foram realizados testes 

interrompidos em amostras de flexão a quatro pontos, polidas metalograficamente na 

superfície em tração. A cada número de ciclos foram realizadas réplicas da 

microestrutura utilizando resinas de silicone, como descrito na seção 4.7.1. Os testes 

de réplica nos Q&PDI foram realizados com uma tensão máxima de 600MPa com 

velocidade de 20Hz e R=0,1. 

 

 

Figura 121 – Locais preferenciais de nucleação da trinca principal (dominante). (a)(b) Rechupes e (c)(d) 
bordas da amostra. 
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A nucleação da trinca dominante, ou seja, aquela que irá crescer e levar ao 

rompimento do corpo de prova, ocorreu predominantemente em defeitos como 

porosidades e rechupes, como mostrados nas imagens das réplicas apresentadas nas 

Figura 121(a) e (b). Em geral esses defeitos possuem uma morfologia angular (como 

entalhes microscópicos) e atuam como sítios de alta concentração de tensão. 

Também foi observado a iniciação das trincas a partir das bordas do corpo de prova 

Figura 121(c) e (d), nucleadas em irregularidades na superfície.  

 Trincas que iniciaram ao redor dos nódulos de grafita foram muito frequentes, 

embora geralmente não se propagaram. Em alguns casos elas se formaram antes das 

trincas dominantes, mas não cresceram. Essas micro-trincas deixam de propagar e 

são presas devido a interações com barreiras microestruturais.  

A Figura 122 mostra imagens obtidas por microscopia ótica de trincas que 

nuclearam ao redor de nódulos de grafitas e não se propagaram. Essas imagens são 

de regiões mais afastadas do caminho de propagação da trinca dominante, pois, 

devido ao aumento da variação do fator de intensidade de tenção (ΔK) com a aumento 

do comprimento da trinca, a nucleação de micro-trincas nas regiões vizinhas ao 

caminho de propagação da trinca dominante é favorecida. Assim, pode-se considerar 

uma nucleação espontânea da trinca em locais concentradores de tensão. 

 

   

Figura 122 – Imagem de MO de trincas nucleadas em nódulos de grafita que não se propagaram  

 

 

 

(a) (b) 



181 
 

As figuras 123 e 124 mostram imagens obtidas por MEV também de trincas que 

nuclearam em volta de nódulos de grafitas e não se propagaram.  

 

  

Figura 123 – Imagem de MEV de micro-trincas nucleadas em nódulos de grafita que não se 
propagaram.  

 

 

 

 

Figura 124 – Imagem de MEV de uma micro-trinca nucleada no nódulo de grafita que não se propagou. 
Amostra Q&P 170/375-15 ensaiada com tensão máxima de 700MPa. 

 

 

 

(a) (b) 
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Uma imagem por ESBD foi obtida da micro-trinca nucleada em volta da grafita 

mostrada na Figura 124 e está representada na Figura 125.  

 

  

Figura 125 – Imagem EBSD de uma micro-trinca nucleada em torno de uma grafita que não se 
propagou. (a) Imagem mostrando as fases α-Fe (vermelho) e γ-Fe (verde). (b) Imagem mostrando 
apenas a fase γ-Fe com diferentes orientações cristalográficas. 

 

Na Figura 125(a) é mostrado a trinca se propagando pelas fases α-Fe (ferrita 

bainita e martensita revenida) e γ-Fe (austenita) representadas em vermelho e verde, 

respectivamente. Na Figura 125(b) mostra apenas a fase γ-Fe (CFC), no qual as 

diferentes cores representam as diferentes orientações cristalográficas da austenita. 

Blocos de austenita de mesma cor significa que eles pertenciam à mesma austenita 

primária. É possível observar que a trinca cresceu no contorno do grão da austenita 

primária (facilmente visível pelos blocos de austenita na cor amarela abaixo da trinca, 

que foi representada por uma linha tracejada). O crescimento da trinca foi interrompido 

quando ela encontra um contorno de um bloco de outra ausferrita, ou seja, o antigo 

contorno de outra austenita primária.  

As Figura 121(a) e (b) e as Figura 121(c) e (d), mostraram os locais de 

nucleação das trincas dominantes, a partir das imagens das réplicas, nos Q&PDI nas 

condições Q&P 140/375-15 e Q&P 170/375-15, respectivamente. Na amostra Q&P 

140/375 a nucleação ocorreu num defeito de fundição (micro-rechupe) após 85mil 

ciclos, enquanto que na condição Q&P 170/375-15 a nucleação da trinca principal se 

(a) (b) 



183 
 

deu na borda do corpo de prova após 215mil ciclos. A seguir são mostrados os locais 

de nucleação das trincas nas demais condições utilizadas no ensaio de fadiga 

interrompido com o uso de réplicas. 

  A Figura 126 mostra a nucleação da trinca dominante na amostra Q&P 

170/300-120. A Figura 126(a) representa a imagem da réplica no momento em que 

surgiu a trinca, após 50 mil ciclos.  

 

   

Figura 126 – Local da nucleação da trinca principal da amostra Q&P 170/300-120. (a) Imagem de MO 
da réplica após 50mil ciclos; (b) imagem de MO do corpo de prova polido após o ensaio. 
   

 

Pela imagem, aparentemente, a trinca se forma na matriz do material, numa 

região afastada dos nódulos de grafita. Mas através da imagem da amostra após o 

teste (o ensaio foi interrompido antes da ruptura do corpo de prova), é possível 

observar que a nucleação da trinca ocorreu num pequeno poro presente na amostra 

(indicado pela seta na Figura 126(b)). Vale ressaltar que a imagem da réplica 

mostrada da Figura 126(a) é um espelho da superfície polida da amostra, assim o lado 

esquerdo da imagem mostrada pela réplica representa o lado direito da imagem da 

amostra (Figura 126(b)) e vice-versa. A Figura 127 mostra uma imagem de MEV do 

local de nucleação da trinca que comprova ser mesmo um poro. 

 

(a) (b) 
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Figura 127 -  Imagem de MEV do poro onde nucleou a trinca principal da amostra Q&P 170/300-120. 

  

 

 As figuras 128, 129 e 130 mostram, respectivamente, os locais de nucleação 

das trincas dominantes nas amostras Q&P 170/300-15, Q&P 140/375-15 (segunda 

trinca) e Q&P 170/375-15 (tensão máxima do ensaio de 700MPa). Em todos os casos 

a nucleação ocorreu também em defeitos na microestrutura do material, como poros 

e rechupes. 

 

  

Figura 128 – Local da nucleação da trinca principal da amostra Q&P 170/300-15. (a) Imagem de MO 
da réplica após 30mil ciclos; (b) imagem de MO do corpo de prova polido após o ensaio. 

 

(a) (b) 
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Figura 129 – Local da nucleação da trinca principal da amostra Q&P 140/375-15. (a) Imagem de MO 
da réplica após 70mil ciclos; (b) imagem de MO do corpo de prova polido após o ensaio. 
 

 

  

Figura 130 – Local da nucleação da trinca principal da amostra Q&PDI 170/375-15, ensaiada com 
tensão de 700MPa. (a) Imagem de MO da réplica após 30mil ciclos; (b) imagem de MO do corpo de 
prova polido após o ensaio. 

 

Ocorreu a nucleação de mais de uma trinca principal em algumas condições 

ensaiadas, como para a condição Q&P 140/375-15, mostradas nas figuras 121(a)(b) 

e 129. Trincas essas que, nuclearam e cresceram gradativamente no decorrer do 

ensaio e, foi possível realizar sua medição através das replicas. A Figura 131 mostra 

a nucleação de mais de uma micro-trinca na mesma região da amostra Q&P 170/300-

15. É possível ver a sequencia a partir da nucleação e os primeiros estágios de 

crescimento.  

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 131 – Nucleação e coalescimento de duas micro-trincas da amostra Q&P 170/300-15. Acima de 
cada imagem mostra o números de ciclos correspondente.   

 

Assim como nas demais condições, a nucleação das duas micro-trincas não 

ocorreram em volta da grafita. Não foi possível fazer uma análise da microestrutura 

na região que nuclearam essas duas micro-trincas, pois foi essa trinca principal que 

levou a ruptura da amostra. As hipóteses podem ser que elas nuclearam em pequenos 

defeitos, como nas demais condições mostradas anteriormente, ou também em 

regiões de martensita fresca tendo em vista que essa foi a única dentre as condições 

testadas que apresentaram regiões de martensita fresca na sua microestrutura.  

Essas duas micro-trincas cresceram de forma independentes até o momento (após 

65mil ciclos) em que coalesceram e passaram a cresecer como uma trinca dominante. 

O processo de propagação da trinca parece consistir numa quantidade 

considerável de coalescencia de trincas conforme o exemplo mostrado na Figura 131. 

Isso explica algumas das tortuosidades apresentada pelas trincas principais no 

materail, conforme mostrado na Figura 132. As Figura 132(a) e (b) mostram o a 

propagação da trinca na amostra Q&P 170/375-15 com a tensão máxima aplicada de 

700MPa e 800MPa, respectivamente. Uma maior quantidade de trincas e, 

consequentemente, um maior deflexão no caminho da trinca principal fo iobservado 

nos testes com maiores tensões aplicadas.  
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Figura 132 – Propagação da trinca principal através da matriz da amostra Q&P 170/375-15 com tensão 
aplicada de (a)700MPa e (b)800MPa mostrando a coalescência de algumas trincas. (c) Propagação da 
trinca na amostra Q&P 140/375-15 com tensão aplicada de 700MPa. Considerável tortuosidade pode 
ser vista no caminho da trinca entre uma grafita e outra. Também são mostradas, em destaque, micro-
trincas aprisionadas ao redor das grafitas.   

 

 

 

 

 

 

(a) 

(c) 

(b) 
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 A Figura 133 mostra imagens macroscópicas das superfícies polidas dos 

corpos de prova de fadiga da condição Q&P 170/375-15, com o ensaio interrompido 

após 54 mil ciclos e carga máxima de 700 MPa (Figura 133a), e do ADI 375-15, com 

o ensaio interrompido após 52 mil e carga máxima de 800 MPa. As setas indicam as 

trincas de fadiga vistas na superfície das amostras com um baixo aumento (15x).   

 

 

 

Figura 133 – Imagens macroscópicas das superfícies polidas das amostras (a) Q&P 170/375-15, com 
o ensaio interrompido após 54 mil ciclos (carga máxima de 700 MPa), e (b) ADI 375-15, com o ensaio 
interrompido após 52 mil (carga máxima de 800 MPa). As setas indicam as trincas de fadiga vistas na 
superfície das amostras com um baixo aumento (15x).   

 

(a) 

(b) 
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A Figura 134 apresenta um gráfico que mostra a quantidade de trincas nas 

amostras testadas, no final dos testes (após ruptura), sob as diferentes tensões 

máximas aplicadas no ensaio de fadiga. Nesse caso, a trinca principal que levou a 

ruptura da amostra, foi considerada como apenas uma, pois não é possível saber 

quantas trincas coaleceram durante a sua propagação. Também só entrou na 

contagem as trinca que que conectaram à duas ou mais grafitas, ou seja, as micro-

trincas ao redor dos nodulos de grafita (com a mostrada na Figura 124) não estraram 

na contagem.     

 

 

Figura 134 – Número de trincas nucleadas nos corpos de prova durante os testes de fadiga para 
diferentes tensões.  

 

Conforme discutido anteriormente, as micro-trincas nucleadas na grafita 

geralmente não se propagaram e, consequentemente, não se tornaram a trinca 

principal. A Figura 132(c), que mostra o caminho da trinca dominante na amostra Q&P 

140/375-15 testada com uma tensão de 700MPa, também apresenta micro-trincas em 

volta da grafita que não se propagaram, indicadas pelos retângulos branco. A grafita 

também pode atuar como locais de aprisionamento ( ou relaxação das tensões na 

ponta da trinca) da trinca [96].  A Figura 132(c) (retângulo vermelho), apresenta uma 

possível trinca formada em um pequeno rechupe, na qual tem seu crescimento contido 

por uma grafita. Por outro lado, grafita tem uma função de protagonista na propagação 
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da trinca principal, em que o crescimento acorre através da conexão de cada uma 

delas e/ou as pelas micro-trincas presentes ao seu redor. 

 Devido às pequenas concentrações de elementos de ligas, o material 

apresentou uma baixa temperabilidade, ou seja, durante a etapa de têmpera, ferrita 

proeutetóide pode ter sido formada. As tortuosidades mostradas no caminho da trinca 

também podem ser atribuídas à presença dessas fases proeutetóides como, por 

exemplo, a presença de ferrita de Widmanstatten nos contornos de grão da austenita 

primária, mostradas na Figura 135.  

 

   

Figura 135 – Propagação da trinca de fadiga através dos contornos de grãos com a presença de ferrita 
de Widmanstatten nos testes de fadiga com tensão máxima constante de 600MPa nas amostras 
(a)Q&P 140/375-15 e (b)Q&P 170/300-15.     
 

 

 A Figura 136 mostra uma trinca de fadiga que nucleou num grão de ferrita 

proeutetóide. Esses grãos de ferrita proeutetóide concentram deformação plástica e 

contribuem para a nucleação de trincas de fadiga [16, 170]. 

 

 

(a) (b) 
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Figura 136 – A imagem (a) mostra em detalhe a região indicada pelo quadro na imagem (b), em que é 
possível ver trincas de fadiga que nuclearam no interior dos grãos de ferrita proeutetóide.  

 
 

 Locais preferenciais de nucleação e propagação também foram observados 

nas placas de martensita presentes na microestrutura do Q&PDI, conforme pode ser 

visto na Figura 137. As trincas mostradas na Figura 137 são da condição Q&P 

170/300-15 testada com tensão de 700MPa. Mesmo após a etapa de partição, a fase 

martensita apresentou uma alta dureza indicando um elevado teor de carbono, 

principalmente para as amostras particionadas em menores temperaturas (300°C), 

como discutido na seção 5.4.      

 

     

Figura 137 – (a)(b)Nucleação e propagação de uma trinca de fadiga numa placa de martensita (α’) na 

amostra Q&P 170/300-15 com tensão máxima constante de 600MPa.  

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Contudo, inflexões no percurso da trinca por causa das placas de martensita, 

também foram observadas nos materiais particionados a 375°C. A Figura 138 mostra 

imagens de MEV da microestrutura da amostra Q&P 170/375 ensaiada em fadiga com 

uma tensão máxima de 700MPa. Observa-se, em ambas imagens (Figura 138(a) e 

(b)), que a trinca tem uma mudança abrupta na direção de propagação ao encontrar 

uma placa de martensita.     

 

  

Figura 138 – Imagem em MEV da amostra Q&P 170/375, após ensaio de fadiga por flexão a 4 pontos 
com carga máxima de 700 MPa, mostrando inflexões no percurso da trinca por causa das placas de 
martensita.   

 

A Figura 139 apresenta uma imagem EBSD da propagação de uma micro-trinca 

de fadiga na amostra Q&P 170/375-15 com tensão máxima de 700MPa. É possível 

observar uma inflexão no caminho da trinca quando ela passa através de uma placa 

de martensita (indicada pela seta). A trinca foi aprisionada (parou de se propagar) 

quando atingiu o contorno de um “pacote” de ausferrita. 

Com o aumento da tensão aplicada no ensaio de fadiga, o aparecimento da 

trinca principal e o seu crescimento é mais rápido, como pode ser visto na Figura 140, 

que mostra o crescimento da trinca em relação ao número de ciclos para a amostra 

Q&P 170/375-15, com a tensão máxima constante de 600MPa e de 700MPa. 

 

(a) (b) 
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Figura 139 – Imagem EBSD da propagação de uma micro-trinca de fadiga na amostra Q&P 170/375-
15. As setas mostram inflexão no caminho da trinca ao passar por uma placa de martensita.  

 

 

 

Figura 140 – Curva tamanho da trinca versus numero de ciclos da amostra Q&PDI 170/375-15 com 
tensão máxima constante de 600MPa e 700MPa.  
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As diferenças de microestruturas de cada amostra também influenciaram no 

tempo para o surgimento da trinca principal. No teste de réplica, que foi realizado com 

uma amplitude de tensão constante de 540 MPa (tensão máxima de 600 MPa e 

R=0,1), a condição Q&P 170/375-15 mostrou um tempo para a iniciação da trinca 

principal maior do que as demais condições, conforme pode ser visto na Figura 141. 

A presença da trinca só foi observada na réplica após 215mil ciclos. Em geral, as 

amostras particionadas em maiores temperaturas (TP=375°C) apresentaram uma 

vida em fadiga maior para todas as amplitudes de tensão aplicadas nos ensaios, 

conforme foi visto na Figura 118. A condição Q&P 170/375-15 apresentou as melhores 

propriedades de fadiga entre os QPDI devido à maior fração volumétrica de austenita 

retida na sua microestrutura.      

 

 

Figura 141 – Comprimento da trinca (c) versus o número de ciclos no ensaio de fadiga com tensão 
máxima constante de 600MPa e R=0,1. 
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A partir dos dados da Figura 141, foi possível construir as curvas de taxa de 

crescimento da trinca (da/dN) versus a variação de intensidade de tensão (ΔK), que 

são mostradas na Figura 142. As taxas de propagação da trinca se mostraram 

similares entre os Q&PDI testados. É provável que, para o estágio de crescimento 

estável da trinca, as diferenças nas frações volumétricas de austenita entre as 

condições de Q&PDI testadas não sejam suficientes para alterar as taxas de 

crescimento.    

 

 

Figura 142 – Curvas da taxa de propagação de trinca por fadiga dos Q&PDI testados com tensão 
máxima de 600MPa e R=0,1.  

 

Enquanto foi mostrado que o limite de fadiga do Q&PDI variou 

consideravelmente com as diferenças de microestruturas e parâmetros de tratamento 

(diferenças de quantidade de austenita retida, temperatura de partição e presença de 

martensita fresca), o mesmo não aconteceu com a taxa de crescimento da trinca. Isso 

pode ser devido ao fato que eventos como coalescimento de trincas e a proximidade 

entre grafitas contendo micro-trincas em sua volta, que seriam conectadas à trinca 

principal, podem ter sido preponderantes no processo de crescimento da trinca. Dessa 
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forma, o aumento da vida em fadiga dos Q&PDI pode estar mais relacionados aos 

fatores que controlam a nucleação das trincas que a taxa de propagação das mesmas.    

A partir da relação linear entre da/dN e ΔK, foram determinados os valores dos 

parâmetros “m” e “C” (Tabela 13) da equação de Paris [107] (da/dN = C.ΔKm), onde 

m é a inclinação da reta (coeficiente angular) e C é o valor de da/dN, encontrado pela 

extensão da reta até ΔK=1 MPa.m1/2. A Figura 143 compara as taxas de propagação 

das trincas por fadiga, utilizando a lei de Paris, entre os Q&PDI testados.      

 

Tabela 13 – Valores dos coeficientes “m” e “C” da lei de Paris para as amostras dos Q&PDI testadas 
com uma tensão máxima constante de 600MPa e R igual a 0,1. 

Amostra 
Tempo de 

partição (min) 

Parâmetros (Lei de Paris) 
Estatística de 

Regressão 

C  m R2 

Q&P 140/375 15 12,61x10-12 3,03 0,977 

Q&P 170/300 
15 9,48x10-12 3,08 0,965 

120 22,82x10-12 2,87 0,986 

Q&P 170/375 15 30,38x10-12 2,68 0,997 

 

 
Figura 143 – Comparação da taxa de propagação de trinca por fadiga entre os Q&PDI utilizando a lei 
de Paris. Ensaio realizado com tensão máxima constante de 600MPa e R=0,1. 
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5.6.3 Ensaio de crescimento de trinca – long crack 

 

O ensaio de fadiga long crack (do inglês, trinca longa) para o crescimento de 

trinca é realizado com uma amostra contendo um entalhe, ou seja, uma trinca já pré-

existente (metodologia descrita na seção 4.6.2). Os resultados dos ensaios de fadiga 

apresentados até então, foram realizados em amostras sem entalhe onde as micro-

trincas nuclearam em locais concentradores de tensão presentes na microestrutura. 

Este ensaio de fadiga é conhecido na literatura como short crack (trinca curta), e o 

seu objetivo é analisar o estágio de nucleação das micro-trincas de fadiga.    

O objetivo do ensaio de fadiga long crack com monitoramento DCPD (diferença 

de potencial com corrente direta) é de corroborar com os valores das taxas de 

crescimento de trinca calculados pelos registros das réplicas (mostrados na Figura 

142), uma vez que no ensaio com monitoramento por DCPD obtém-se um maior 

número de pontos para construir a curva da/dN versus ΔK. Tem como objetivo também 

de descobrir o valor limiar da variação de intensidade de tensão (ΔKth), além de obter 

uma estimativa da tenacidade a fratura do material (KIC).  A Figura 144 mostra a curva 

do ensaio de fadiga long crack para a amostra Q&P 140/375-15 e compara com a 

curva obtida com os registros das réplicas (ensaio short crack) para a mesma 

condição.   

Os valores medidos dos parâmetros “m” e “C” da lei de Paris para a amostra 

Q&P 140/375-15 (long crack) foram 3,55 e 8,87x10-12, respectivamente. Observa-se 

um ligeiro aumento na inclinação da curva de taxa de crescimento da trinca 

comparado com a curva obtida com os registros das réplicas para a mesma amostra 

(Q&P 140/375-15 short crack).    
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Figura 144 -  Taxa de crescimento da trinca versus ΔK obtida no ensaio de fadiga long crack da amostra 
Q&P 140/375-15 comparando com os registros das réplicas, no ensaio de fadiga com corpo de prova 
sem entalhe (short crack), da mesma condição.   

 

 Através do ensaio long crack foi possível obter o valor limiar da variação de 

intensidade de tensão (ΔKth) que foi de, aproximadamente, 4,76 MPa.m1/2. Os valores 

obtidos por Stokes [124] para os ADI 900/390 e 800/260 foram de 8,0 e 5,8 MPa.m1/2, 

respectivamente. O maior valor de ΔKth apresentado pelo ADI 900/390 possivelmente 

está relacionado com a elevada fração volumétrica de austenita retida apresentada 

por esse material (44%). Um maior valor de ΔKth implica dizer que uma trinca irá 

começar a crescer em amplitudes de tensões maiores do que num material com baixo 

valor de ΔKth. Fatores que aprisionam as micro-trincas, como contornos de grãos, 

contornos dos blocos de ausferrita e a presença de austenita [96, 171], contribuem 

para o aumento do ΔKth.  

 Também foi possível obter o valor da tenacidade à fratura do material (KIC), que 

foi de 40,3 MPa.m1/2. Comparando esse resultado com o obtido no ensaio de 

tenacidade à fratura Chevron, que para a mesma amostra (Q&P 140/375-15) foi de 

46,47 MPa.m1/2, observa-se uma diferença de, aproximadamente, 15%. A tenacidade 



199 
 

medida com o ensaio chevron é sabidamente “otimista”, por essa razão 

frequentemente notada como KICV “máximo”. 

    

5.6.3 Análise da superfície de fratura 

 

As superfícies de fratura da amostra Q&P 140/375-15 submetida ao ensaio de 

fadiga long crack estão diretamente relacionadas com o ΔK aplicado. A Figura 145 

mostra a superfície de fratura do corpo de prova após o ensaio, onde são exibidos 

cada etapa do teste.  

 

Figura 145 – Imagem de microscopia ótica da superfície de fratura da amostra Q&P 140/375-15 testada 
no ensaio de fadiga por flexão a 3 pontos com corpo de prova entalhado (ensaio long crack). São 
mostras as regiões características de cada etapa do ensaio. Pré-trinca; Crescimento com redução de 
carga (para obter o valor de ΔKth); Crescimento com amplitude de tensão constante (a partir de um 
valor de ΔK=10MPa.m1/2); Crescimento instável da trinca (taxa de propagação elevada da trinca após 
atingir o KIC até a fratura do corpo de prova).  
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Na extrema direita da figura está a região correspondente ao entalhe seguida 

a região de pré-trinca. Em seguida é mostrada a região correspondente à etapa de 

redução da tensão aplicada que tem como objetivo identificar um valor de ΔK em que 

não se verifica mais o crescimento da trinca (ΔK limiar ou ΔKth). Após obter o valor do 

ΔK limiar, elevou-se a tensão até atingir um ΔK igual a 10 MPa.m1/2 e em seguida 

manteve-se a tensão constante, com isso a trinca irá crescer gradativamente e, 

consequentemente, o valor de ΔK, até que ocorra a ruptura do corpo de prova.  

A Figura 146 mostra uma imagem de MEV da superfície de fratura do material 

com diferentes valores de ΔK. A superfície de fratura mostrada na Figura 146(a) 

corresponde à uma fratura com baixo valor de ΔK (aproximadamente 6 MPa.m1/2) e 

apresenta-se com um aspecto tipo pena com suaves estrias de fadiga e relativamente 

lisa, indicando um mecanismo de falha predominantemente transgranular, que é um 

comportamento típico do crescimento de trincas perto do ΔK limiar.  

 

 

(a) ΔK~6 MPa.m1/2 
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(b) ΔK~15 MPa.m1/2 

 

 

(c) ΔK~23 MPa.m1/2 
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(d) ΔK > 40,3 MPa.m1/2 

 
Figura 146 – Superfície de fratura da amostra Q&P 140/375-15 para diferentes valores de ΔK.                 
(a) ΔK~6 MPa.m1/2; (b) ΔK~15 MPa.m1/2; (c) ΔK~23 MPa.m1/2 (d) ΔK>40,3 MPa.m1/2. 

 

Com o aumento do ΔK, observou-se uma mudança no aspecto da superfície 

de fratura. Regiões de clivagens são vistos com um ΔK de, aproximadamente, 15 

MPa.m1/2 conforme pode ser visto da Figura 146(b). Esta amostra (Q&P 140/375-15) 

é a que possui a maior fração volumétrica de martensita formada durante a etapa de 

têmpera (60%) e, conforme mostrado anteriormente, a martensita são regiões que 

causam inflexões no caminho da trinca de fadiga, ou seja, locais preferenciais para a 

trinca propagar-se. Assim quando essa trinca “corta” uma placa de martensita, a 

superfície de fratura correspondente a este fenômeno apresenta-se como facetas lisas 

(clivagem). Já com um ΔK de aproximadamente 23 MPa.m1/2 (Figura 146(c)) a 

superfície de fratura já se mostra muito mais rugosa, com regiões de facetas de 

clivagem e até observa-se fissuras em regiões intergranular. Após atingir o fator de 

intensidade de tensão máximo (KIC), a trinca de propaga muito rapidamente, de forma 

instável, e em seguida acorre a fratura do corpo de prova. A fratura nesta região 

apresenta a presença de dimples (mecanismo de fratura dúctil) nas áreas próximas 

aos nódulos e também a presença de fratura por clivagem. 
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6  CONCLUSÕES 

 

Em relação à microestrutura final dos ferros fundidos nodulares temperados e 

particionados (Q&PDI) e a cinética das transformações de fases que ocorrem durante 

o tratamento térmico, pode-se concluir que: 

1. O Tratamento térmico de têmpera e partição (Q&P) mostrou ser uma rota viável 

para a obtenção de microestruturas multifásicas com consideráveis frações 

volumétricas de austenita retida. 

2. O enriquecimento de carbono da austenita não transformada, durante a etapa 

de partição, acontece por dois mecanismos: i) Transformação bainítica e ii) 

partição do carbono da martensita supersaturada.  

3. A fase martensita, obtida na etapa de têmpera, foi verificada na microestrutura 

do Q&PDI predominantemente na forma de placas. Já a austenita retida foi 

encontrada na microestrutura final tanto na forma de filmes (entre as ripas de 

ferrita bainítica) como na forma de blocos.   

4. Além da partição para a austenita não transformada, verificou-se que o carbono 

precipita nas placas de martensita como carbonetos de transição, durante a 

etapa de partição.     

5. As placas de martensita atuam como potenciais locais de nucleação da ferrita 

bainítica e com isso aceleram o início da transformação bainítica, durante a etapa 

de partição. 

6. A presença da martensita encurta a janela de processo, quando comparado com 

o ADI tratados termicamente na mesma temperatura. Assim, tempos mais curtos 

durante a etapa de partição, principalmente em temperaturas mais elevadas 

(TP=375°C), são indicados para que se evite o início do segundo estágio da 

transformação bainítica (fim da janela de processo). 

7. Os tratamentos de partição em temperaturas de 375°C, favoreceram a obtenção 

de valores maiores de fração volumétrica de austenita retida. Além disso, 
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favoreceram a formação de ripas de ferrita bainítica mais grosseiras, refletindo 

em ganhos de ductilidade do material.  

8. Nos tratamentos de partição em temperaturas mais elevadas (TP=450°C), o 

segundo estágio da transformação bainítica (fim da janela de processo) ocorreu 

rapidamente, em menos de cinco minutos, inviabilizando o uso desta 

temperatura. 

9. Tempos curtos de partição, a 300°C, acarretaram na formação de martensita 

fresca (não revenida), nos contornos das células eutéticas, no resfriamento após 

a etapa de partição (microconstituinte MA).  

10. A microestrutura ausferrítica presente no Q&PDI é mais refinada em comparação 

com as encontradas no ADI, sob as mesmas condições de tratamento 

isotérmico.  

 

Em relação ao comportamento mecânico dos Q&PDI, pode-se concluir que: 

1. Comparando com outras classes de ferros fundidos nodulares tratados 

termicamente, a partir de informações da literatura e de resultados obtidos 

neste trabalho, o Q&PDI apresentou uma resistência mecânica, para um 

mesmo grau de alongamento, superior à todas as demais classes.    

2. A martensita proporcionou um aumento de resistência mecânica ao Q&PDI, 

assim, temperaturas menores de têmpera (140°C), produziram 

microestruturas com maior resistência mecânica do que as formadas a partir 

de têmpera em temperaturas mais elevadas (170°C). 

3. Os materiais particionados a 375°C apresentaram os melhores resultados de 

alongamento. Isso esteve associado em geral à maiores frações volumétricas 

de austenita retida estável obtidas nesta temperatura, maior tamanho das 

ripas de ferrita bainítica (ausferrita superior), menor dureza da martensita 

particionada e pela ausência de martensita fresca na microestrutura do 

material.   
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4. A austenita presente na microestrutura dos Q&PDI são metaestáveis na 

temperatura ambiente e se transformam parcialmente em martensita sob 

esforços externos (transformação martensítica induzida por deformação).   

5.  Os valores de tenacidade à fratura dos Q&DI são influenciados pela fração 

volumétrica de austenita retida presente na matriz e pela estabilidade da 

austenita na temperatura ambiente, que neste caso é diretamente ligada a 

porcentagem de carbono particionado para a austenita. Assim, o parâmetro 

fração volumétrica de austenita multiplicado pelo teor médio de carbono da 

austenita tem uma relação linear positiva com tenacidade à fratura do 

material. 

6. O aumento da fração volumétrica de martensita na etapa de têmpera leva a 

uma diminuição da tenacidade à fratura do material.  

7. Com o aumento da fração volumétrica de austenita na microestrutura do 

material, observou-se, na superfície de fratura, um aumento da área com 

predominância do mecanismo de fratura dúctil (dimples). Também observado 

entre os diferentes ADI.    

8. O limite de fadiga dos Q&PDI foram influenciados pela fração volumétrica de 

austenita retida no material, sendo que os maiores valores foram observados 

para as microestruturas com maior quantidade e maior estabilidade da 

austenita retida. A condição Q&P 170/375-15 (maior fração volumétrica de 

austenita) apresentou um limite de fadiga de 550 MPa, enquanto que na 

condição Q&P 170/300-15 (presença identificada de martensita fresca nos 

contornos da célula eutética) o limite de fadiga foi de 450 MPa.  

9. A nucleação da trinca dominante de fadiga aconteceu, preferencialmente, em 

defeitos na microestrutura, como poros e rechupes, e nas bordas das 

superfícies dos corpos de prova de fadiga. 

10. As micro-trincas que se iniciaram nos nódulos de grafita, longe da trinca 

dominante, aparentemente foram bloqueadas por fatores microestruturais, 

como contornos de grãos da austenita primária, e não cresceram 

(aprisionamento de trinca). 
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11.  O processo de crescimento da trinca de fadiga acontece tanto pelo 

coalescimento com outras trincas nucleadas na matriz (principalmente com o 

aumento da amplitude de tensão no ensaio), quanto pela conexão com os 

nódulos, com ou sem micro-trincas presentes, que estão no caminho da trinca 

principal. 

12.  Grãos de ferrita proeutetóide e agulhas de Widmanstätten, assim como 

placas de martensita na matriz também se revelaram locais de nucleação e 

propagação das trincas de fadiga. 

13.  Apesar das diferenças microestruturais, de cada condição testada, levarem 

à significativas diferenças dos limites de fadiga, a taxa de crescimento da 

trinca em função do fator de intensidade de tensão (da/dN x ΔK) não 

apresentou grande diferença de valores entre as amostras ensaiadas.               
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

A principal recomendação para trabalhos futuros é, elaborar uma nova liga de ferro 

fundido nodular com a adição de elementos de ligas para aumentar a temperabilidade 

do material, e assim, evitaria a formação de ferrita proeutetóide durante o resfriamento 

na etapa de têmpera, além de atrasar o início da transformação bainítica, o que 

permitiria um intervalo maior de tempo para a partição do carbono da martensita 

supersaturada para a austenita não transformada. Esses elementos químicos não 

devem ser fortes formadores de carbonetos. Uma sugestão seria o elemento níquel. 

Aliado a isso, buscar intensificar ainda mais o processo de inoculação, tendo em vista 

que produziu microestruturas mais homogêneas, refletindo assim, em melhoras nas 

propriedades mecânicas do material.  
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