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RESUMO 

 

Os aços maraging são aços de ultra alta resistência mecânica, cujo principal mecanismo de 

aumento de resistência mecânica é o endurecimento por precipitação, que ocorre durante o 

tratamento térmico de envelhecimento aplicado após a têmpera. O envelhecimento em tempos 

muito prolongados e temperaturas muito altas pode acarretar coalescimento e crescimento dos 

precipitados e, com isso, diminuição da resistência mecânica, tal fenômeno é classificado como 

superenvelhecimento. Diferentemente de outros materiais endurecíveis por precipitação, 

associada à essa transformação, também pode ocorrer a reversão parcial de martensita em 

austenita. Neste trabalho, foram estudados a formação da austenita revertida, que ocorre 

principalmente entre 600 e 700 ºC, assim como o efeito da deformação a frio aplicada depois 

da têmpera no aço maraging 350. Foram utilizadas várias técnicas de análise microestrutural, 

tais como microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e difração de elétrons 

retroespalhados (EBSD) que permitiram analisar a morfologia da martensita e austenita 

revertida, além de avaliar a orientação cristalográfica do material. Difração de raios-X ex situ e 

in situ foram utilizadas para identificar e quantificar a fração volumétrica das fases presentes, 

esta última ainda permitiu quantificar a mudança do parâmetro de rede dessas fases e largura a 

meia altura do pico durante o tratamento de reversão da austenita. Medidas de microdureza 

Vickers e de ferritoscopia foram utilizadas para comparação da quantificação da austenita 

revertida com os outros métodos especificados. Os resultados mostram que a presença da 

deformação alterou a quantidade de austenita revertida ao fim do processo de envelhecimento 

e, além disso, proporcionou a recristalização do material para envelhecimentos a 700 °C. 

Confirmou-se também que a formação da austenita revertida ocorre simultaneamente à 

formação de determinados precipitados. 

 

Palavras-chave: Aços maraging. Austenita revertida. Envelhecimento. Deformação a frio. 

 

  



ABSTRACT 

 

Maraging are ultra-high mechanical strength steels, whose main operating hardening 

mechanism is precipitation hardening, which occurs during the heat treatment of aging applied 

after quenching. Aging at very long times and higher temperatures can lead to the coarsening 

of precipitates and, as a result, decreases mechanical strength, this phenomenon is classified as 

overaging. Unlikely other precipitation hardenable materials, associated with precipitation, 

partial reversion of martensite into austenite may also occur. In this work we studied the 

formation of reversed austenite in a maraging 350, which occurs at higher temperatures, 

especially between 600 and 700 °C, and the effect of cold deformation applied after quenching. 

Ex-situ and in-situ X-ray diffraction were carried out to identify and quantify the phases in the 

material, and the later enabled to quantify the lattice parameter and full width at half maximum 

variation during the aging treatments. Vickers microhardness and ferritoscopy measurements 

were carried out to compare with the reverted austenite quantification results obtained by X-

ray diffraction. Some results showed that deformation changed the reverted austenite amount 

at the end of aging treatments, and it enabled the material recrystallization at 700 °C/ 30 min. 

It was confirmed that the reverted austenite formation occurs simultaneously with the formation 

of certain precipitates. 

 

Keywords: Maraging steel. Reverted austenite. Aging. Cold deformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os aços maraging são aços com teor muito baixo de carbono e elevados teores de níquel, 

os quais são classificados como de ultra alta resistência devido a suas propriedades mecânicas, 

como altas dureza e resistência mecânica, chegando à ordem de grandeza de GPa. Seu nome 

vem da junção de duas palavras em inglês: Martensite + Age hardening. Martensite 

(martensita) é a fase que constitui a matriz desse material. Uma martensita dúctil e tenaz é 

obtida por meio de resfriamento ao ar a partir de temperaturas de austenitização situadas entre 

800 e 850 °C. Age hardening (envelhecimento) é um tratamento térmico realizado para 

endurecer ligas metálicas pela precipitação de fases na matriz martensítica, para os aços 

maraging esse tratamento é industrialmente realizado a 480 °C por 3h [1]. 

O desenvolvimento dos aços maraging, que teve início na década de 1950 [2], continua 

despertando interesse até os dias atuais [3]. A diretriz que tem norteado o desenvolvimento dos 

aços maraging nas últimas seis décadas é o contínuo aumento de resistência mecânica, 

garantindo um nível mínimo de tenacidade. Desde meados da década de 1980, já existem 

comercialmente aços maraging, que após processamento termomecânico adequado, apresentam 

limite de escoamento da ordem de 3 GPa [4]. No Brasil, projeto liderado pela Marinha do Brasil 

e com a participação do Instituto de Pesquisas em Energia Nuclear (IPEN), Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da Escola Politécnica da USP (EPUSP) obteve resultados 

similares no final da década de 1990 [5, 6].  

Os aços maraging são divididos em séries entre 200 e 450, as variações na composição 

geram propriedades variadas, sendo necessária essa diferenciação. Embora os aços maraging 

das séries 400 e 450 apresentem resistência mecânica mais elevada, os aços das séries 300 e 

350 apresentam uma combinação mais favorável de resistência mecânica e tenacidade e, por 

essa razão são mais utilizados, enquanto os de menor resistência, tais como 200 e 250, estão 

sendo gradativamente menos utilizados [1].  

A vantagem de se trabalhar com esse material é sua versatilidade de propriedades, pois 

quando somente solubilizado, ou seja, isento de precipitados, possui boa maleabilidade, 

podendo-se conformá-lo sem grandes problemas. Após essa etapa, faz-se o envelhecimento 

para que partículas nanométricas de fases intermetálicas precipitem e elevem 

significativamente a resistência mecânica e a dureza do material, mas mantendo ainda boa 

tenacidade [7]. 

Um dos problemas, algumas vezes indesejável, que pode ocorrer nos aços maraging é a 

reversão parcial da martensita para austenita durante o envelhecimento. De uma maneira geral, 
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pode-se afirmar que a extensão (fração volumétrica máxima de austenita formada) e a 

velocidade de transformação dependem da composição química do aço e das condições do 

tratamento térmico de envelhecimento: temperatura e tempo [6–10]. Dentre os fatores que 

podem favorecer a reversão da austenita pode-se citar:  

• os elementos químicos que estabilizam a austenita, tais como o níquel;  

• temperaturas de envelhecimento mais altas, pois sabe-se que a reversão é 

particularmente relevante na faixa de 550 a 700ºC;  

• e tempos mais longos de envelhecimento.  

Em outras palavras, a formação de austenita revertida em aços maraging está associada 

à ocorrência de superenvelhecimento (overaging) [11]. Durante o superenvelhecimento, a 

matriz se torna mais rica em níquel devido à dissolução ou transformação da fase Ni3Mo em 

fase de Laves Fe2Mo, o que provavelmente favorece a transformação local da matriz 

enriquecida com Ni em austenita [12]. A austenita revertida tem influência nas propriedades 

mecânicas, magnéticas e tribológicas dos aços maraging [13]. 

Portanto, estudos que possam esclarecer a formação da austenita revertida, bem como 

sua cinética de formação e de crescimento, são necessários no intuito de melhor e controlar as 

transformações de fases que ocorrem, e consequentemente, suas propriedades mecânicas. 

Diante disso, o presente trabalho objetiva o estudo das transformações de fases via 

caracterização microestrutural que ocorrem durante o processo de reversão da austenita em aço 

maraging 350 durante a etapa de envelhecimento. O efeito da deformação plástica aplicada após 

a austenitização e antes do envelhecimento receberá atenção especial. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os aços maraging são ligas que apresentam principalmente Fe e Ni, além de adições de 

Co, Mo, Ti e Al. Esses aços pertencem à família de ligas Fe-Ni com pouquíssimo carbono, 

apresentando algumas dezenas em parte por milhão (ppm) desse elemento [11, 14].  

Os aços maraging possuem características importantes, como elevados limite de 

escoamento e de resistência mecânica, quando comparados aos aços comuns [15], além de 

elevada tenacidade à fratura [16] e alta estabilidade dimensional [1, 14], possibilitando seu uso 

em aplicações estratégicas, tais como nos setores aeroespacial e de energia nuclear, e em setores 

mais comuns, como de manufatura e esportivo [17]. As propriedades magnéticas também são 

importantes para aplicações na produção de ímãs para rotores de alta velocidade [18].  

Entretanto, dependendo das fases presentes e suas respectivas quantidades, os aços 

maraging podem ou não possuir boas propriedades mecânicas e magnéticas [19]. Dessa forma, 

salienta-se a importância dos estudos de sua microestrutura, visto que esta está diretamente 

ligada ao bom desempenho do material. Assim, a identificação e quantificação das fases 

presentes, bem como suas morfologias se fazem necessárias. Dentre as fases presentes, a 

austenita revertida possui grande influência nas propriedades mecânicas, magnéticas e 

tribológicas, tornando seu estudo de suma importância [13]. 

A seguir, serão apresentadas informações importantes para o entendimento do estudo 

dos aços maraging, que serão divididas em quatro partes: Histórico, Metalurgia Física, 

Influência da deformação e Aplicações. 

 

2.1 HISTÓRICO DOS AÇOS MARAGING 

 

Os aços maraging foram propostos na década de 1940 por um metalurgista chamado 

Clarence Bieber, que na época estudava ligas Fe-Ni na empresa International Nickel Co. 

(INCO) Huntington Alloys [20]. Durante os estudos de propriedades magnéticas, Bieber 

observou o endurecimento da liga Fe-28Ni-4Ti-4Al por tratamento térmico, liga essa que ainda 

não tinha a composição dos aços maraging atuais, mas já apresentava características 

semelhantes. Na década seguinte, após a conclusão de outros estudos, Bieber voltou a estudar 

a liga Fe-28Ni-4Ti-4Al, e observou que essa liga possuía boa dureza, mas baixa tenacidade 

[20].  

Buscando aperfeiçoar as propriedades da nova classe de aços, Bieber modificou a 

composição base da liga e reduziu o teor de Ni para 25%. No entanto, a nova liga possuía 

temperatura de início da transformação martensítica (Ms) abaixo da temperatura ambiente, 
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assim, para se obter martensita nesta liga era necessário envelhecer a austenita, reduzindo a 

quantidade de elementos de liga nessa fase e, consequentemente, aumentando a temperatura 

Ms. Em seguida, um resfriamento rápido promoveria a formação de martensita. Para evitar a 

etapa de envelhecimento da austenita antes do resfriamento, Bieber reduziu ainda mais o teor 

de Ni, agora para 20% [20]. 

Somente tempos depois, outro pesquisador, Decker [21], propôs uma nomeação para 

diferenciar esses tratamentos de envelhecimento, sendo ausaging o envelhecimento da austenita 

e maraging o envelhecimento da martensita. Após essa proposta, esta última nomenclatura 

começou a ser utilizada para designar os próprios aços nos quais esse tratamento era realizado 

[21]. 

Na década de 1960, ainda buscava-se melhorar as ligas Fe-Ni estudadas por Bieber para 

aplicações em casco de submarinos nucleares [16], pois ainda existiam problemas com relação 

à baixa tenacidade e à corrosão sob tensão, além da dificuldade com a soldagem desse material 

[15, 21]. Descobriu-se então, que o molibdênio melhorava a tenacidade e a soldabilidade e que 

o cobalto auxiliava na dureza em um processo sinérgico com o molibdênio [15, 20], assim, 

esses elementos foram adicionados à composição dessas ligas. 

Em meados da década de 1960, estudos iniciados ainda pela INCO Ltda. buscaram 

produzir ligas que ultrapassassem limite de escoamento de 2100 MPa (300 ksi), assim, os aços 

maraging classe 350 foram desenvolvidos [15]. Como resultado dessas duas décadas de estudo, 

surgiram várias classes com composições pouco diferentes umas das outras, sendo as 

composições com 18%p. Ni as mais bem-sucedidas por combinarem as melhores propriedades 

[15]. A Tabela 1 mostra as composições das 4 classes de aços maraging mais conhecidas.  

 Tabela 1  - Composição nominal das classes de aço maraging 18Ni: 200, 250, 300 e 350. 

Série Composição (%p) 

 Ni Mo Co Ti Al 

200 18 3,3 8,5 0,2 0,1 

250 18 5,0 8,5 0,4 0,1 

300 18 5,0 9,0 0,7 0,1 

350 18 4,2 12,5 1,6 0,1 
Fonte: [1] (tradução nossa). 

 

 O número da classe dos aços maraging, também conhecido como grau, é designado pelo 

valor do limite de escoamento em ksi atingido com cada composição. Em comparação com os 

aços mostrados na Tabela 1, os aços maraging das séries 400 e 450 têm composição base com 

teor de Ni mais baixo e Co e Mo mais elevados: 13Ni-15Co-10Mo [4–6]. Essas classes possuem 

resistência mecânica mais elevada, porém, menor tenacidade, tendo poucas aplicações 
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comerciais. A Tabela 2 resume as propriedades mecânicas das classes de aços maraging 200, 

250 e 300 para melhor comparação de tais classes. 

 

Tabela 2 – Propriedades mecânicas dos aços maraging 200, 250 e 300 solubilizados a 815°C 

por 1 hora e resfriamento ao ar. 

Série 
Tensão de 

escoamento 
Limite de Resistência 

Alonga-

mento, % 

Redução na 

área, %  
MPa ksi MPa ksi   

200 1400 203 1500 218 10 60 

250 1700 247 1800 260 8 55 

300 2000 290 2050 297 7 40 

350 2400 348 2450 355 6 25 

Fonte: [15] (tradução nossa). 

 

Atualmente, uma das principais aplicações dos aços maraging consiste na produção de 

moldes de injeção de polímeros, visto que uma das principais propriedades desses aços é a 

estabilidade dimensional após tratamentos térmicos [22]. Como os moldes para injeção 

necessitam de alta precisão dimensional, os aços maraging são a melhor opção para tal 

aplicação, apesar de seu elevado custo [1].  

Além disso, os aços maraging são utilizados em setores estratégicos, como: 

aeroespacial; em envelope motor (estrutura externa protetora) de foguetes e mísseis [1, 23]; e 

de energia nuclear, em componentes de ultracentrífugas de enriquecimento isotópico de urânio 

[9]. Ambas aplicações se devem às propriedades mecânicas de ultra alta resistência mecânica, 

alta dureza e boa tenacidade. Além disso, existem aplicações mais diversas como virabrequins, 

engrenagens, ferramentas, equipamentos esportivos e produção de ímãs para rotores de alta 

velocidade [18, 19, 23]. 

 

2.2 METALURGIA FÍSICA DOS AÇOS MARAGING 

 

Em geral, os aços maraging possuem temperatura de início da transformação 

martensítica (Ms) entre 200 e 300 °C [15]. Assim, esses materiais apresentam quantidades 

quase inexistentes de austenita retida à temperatura ambiente [24].  Como o teor de carbono é 

muito baixo, na ordem de ppm, a martensita formada é cúbica de corpo centrado (CCC), em 

forma de ripas e com alta concentração de discordâncias [15]. A Figura 2 exemplifica essa 

morfologia em ripas. Essa martensita tem propriedades diferentes da martensita tetragonal dos 

aços carbono comuns, sendo macia, dúctil e com boa usinabilidade [1].  
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2.2.1 Transformação Austenita – Martensita 

 

Assim como em outros aços, nos aços maraging a martensita se forma adifusionalmente 

a partir da austenita e sob uma faixa de taxas de resfriamento determinadas. O diferencial está 

na sua elevada temperabilidade, fazendo com que a transformação martensítica possa ser 

atingida facilmente, por exemplo, com resfriamento ao ar (vide Figura 1) [15]. 

Após o resfriamento, a austenita anteriormente presente transforma-se totalmente, ou 

quase totalmente, em martensita. Essa transformação ocorre com a formação de ripas de 

martensita, seguindo a relação de orientação entre as fases, em que os grãos anteriores de 

austenita são divididos em pacotes, os quais são subdivididos em blocos, que por sua vez são 

subdivididos em ripas [25, 26]. Sabendo-se que a relação de orientação entre austenita prévia e 

martensita se aproxima da relação de Kurdjumov-Sachs, um grão de austenita prévia pode 

apresentar várias orientações de ripas diferentes, visto que essa relação de orientação permite 

vinte e quatro variantes cristalográficas de martensita para uma única de austenita, gerando a 

microestrutura citada anteriormente [27]. 

 

Figura 1 – Curva CCT de aço maraging 350, apresentando várias curvas de resfriamento nas quais se 

atinge 99% de percentual volumétrico de martensita (linhas horizontais). Dentro dos círculos 

apresentam-se as respectivas durezas (Vickers) para cada resfriamento. 

 
Fonte: [15] (tradução nossa). 

 

Tal estrutura pode ser observada no diagrama esquemático da Figura 3 e nas 

microestruturas da Figura 2a e b. A partir da Figura 3 também é possível observar que o local 

em que preferencialmente a austenita revertida surge é entre as ripas de martensita [26]. Em 
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geral, os contornos são localizações preferidas de nucleação e crescimento de austenita 

revertida, como será discutido na seção 2.2.3. 

 
Figura 2 - Micrografia óptica de aço Maraging 300: (a) representando grãos da austenita prévia, 

atacado com HNO3 (4%) em metanol; e (b) estrutura martensítica, atacada com Vilella.   

 

Fontes: [9, 28] 

 
Figura 3 – Representação esquemática da microestrutura dos aços maraging, em que a matriz 

martensítica (α’) é organizada em ripas, que se encontram dentro de blocos, e que por sua vez estão 

localizadas dentro de pacotes. A austenita revertida (γr) surge entre as ripas de martensita.  

  
Fonte: Própria do autor. 

a)

) 

b)

) 
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2.2.2 Precipitação de fases intermetálicas  

 

Durante o tratamento térmico de envelhecimento, vários elementos de liga dos aços 

maraging formam precipitados nanométricos e próximos entre si, chamados de intermetálicos, 

pois são a junção de dois ou mais elementos metálicos [1, 15]. Na Figura 4 é possível observar 

a distribuição dos precipitados (em preto) dentro da matriz martensítica (em branco). Longos 

tempos de tratamento a baixas temperatura, entre 400 e 450 °C, geram a formação de 

precipitados metaestáveis, como S, ω e Ni3(Mo, Ti), enquanto que em temperaturas mais 

elevadas, inicialmente forma-se Ni3(Mo, Ti) e depois Fe2Mo [13]. 

A fase Ni3Mo tem estrutura cristalina ortorrômbica e apresenta boas relações de 

coerência com a matriz, baixa energia de interface e alta resistência ao engrossamento. Todavia, 

é metaestável e, no decorrer do tratamento térmico, transforma-se na fase de Laves (Fe2Mo), 

que tem estrutura cristalina hexagonal. Dependendo do teor de titânio, também pode ocorrer a 

precipitação da fase hexagonal Ni3Ti [15]. 

 

Figura 4 - Micrografia eletrônica de transmissão de campo claro de aço maraging experimental (2,8 

GPa) após tratamento de envelhecimento a 480 °C por 16h, mostrando os precipitados (em preto) na 

matriz (em branco).  

 

Fonte: [24] 

 

Vale ressaltar que o Co não participa diretamente do endurecimento por precipitação de 

fases com outros elementos. Na verdade, existe um efeito sinérgico entre o Co e o Mo, em que 

o primeiro limita a solubilização do segundo na matriz, favorecendo a precipitação de 
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compostos contendo Mo, e assim aumentando a dureza do material [1, 12]. A Tabela 3 resume 

as informações dos principais precipitados encontrados nos aços maraging. 

 

Tabela 3 – Principais fases intermetálicas presentes nos aços maraging. 

Precipitado Estequiometria Estrutura Estabilidade 

γ Ni3Mo Ortorrômbica Metaestável 

η Ni3Ti Hexagonal Estável 

Fase de Laves Fe2Mo Hexagonal Estável 

Fonte: [15, 29] 

 

Visando a precipitação destes intermetálicos nanométricos, o tratamento de 

envelhecimento dos aços maraging pode ser realizado em temperaturas entre 455 e 510°C e 

tempos entre 1 e 100 horas [15]. Industrialmente são envelhecidos a 480°C por 3-6 horas. 

Segundo Hays (1998), essa faixa de temperatura é caracterizada pela ocorrência de recuperação 

e precipitação [16], porém, tratamentos de envelhecimento a temperaturas e/ou tempos mais 

elevados favorecem o coalescimento (aumento do tamanho médio) dos precipitados, o que 

diminui as propriedades mecânicas como dureza e resistência [30]. A Figura 5 mostra a curva 

de dureza em relação ao tempo de tratamento, a região em que ocorre o aumento da dureza do 

material é caracterizada como envelhecimento, já a região de declínio da dureza (acima de 100 

h) é classificada como superenvelhecimento [15]. 

 

Figura 5 – Dureza Rockwell C vs. tempo de envelhecimento a 455°C.  

 
Fonte: [15] (tradução nossa). 
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Todavia, o superenvelhecimento dos aços maraging não é caracterizado apenas pelo 

coalescimento dos precipitados, como em geral ocorre nas ligas endurecíveis por precipitação, 

mas também pela reversão local da matriz martensítica em austenita, processo que colabora 

com a diminuição da dureza do material [11]. Já é sabido que a influência da austenita revertida 

na diminuição da dureza é mais pronunciada que o coalescimento dos precipitados [30]. 

 

 

2.2.3 Reversão da martensita em austenita 

O mecanismo de reversão ocorre entre 500 e 700 °C e é geralmente explicado pelo 

aumento local do teor de Ni na matriz martensítica, proveniente da dissolução de precipitados 

ricos em níquel, como Ni3Mo e Ni3Ti [18, 31]. Devido à maior instabilidade do Ni3Mo, este 

precipitado provavelmente se dissolve mais facilmente, fornecendo Ni para a matriz [1]. 

Ademais, pesquisas mostram que a formação da austenita revertida ocorre antes ou 

simultaneamente à formação de Fe2Mo, fortalecendo a hipótese de dissolução do precipitado 

Ni3Mo, sendo o Ni utilizado para a reversão e o Mo para formação de Fe2Mo [1, 12, 31]. 

A partir da Figura 6, pode-se observar a diferença entre os diagramas Fe-Ni de equilíbrio 

e metaestável, em que os resfriamentos fora do equilíbrio levam à formação de martensita e não 

de ferrita nesses aços. Além disso, ligas com 18% p. Ni, de acordo com a Figura 6a, apresentam 

10% de austenita revertida no aquecimento a partir de temperaturas acima de 550°C (linha 

verde horizontal). 

O enriquecimento local de níquel diminui a Ms para valores abaixo da temperatura 

ambiente, viabilizando a permanência dessa austenita a 25 °C. É sabido que a quantidade de 

austenita revertida cresce com o aumento da temperatura de envelhecimento, porém, esse 

aumento acorre até a faixa entre 620 e 670 °C para aços maraging 18Ni com adição de cobalto 

[32]. Porém acima dessa faixa de temperaturas, a quantidade de austenita revertida após o 

resfriamento diminui, devido a quantidade de Ni necessária para diminuir a Ms de quantidades 

cada vez maiores de austenita revertida, a qual é inviável com a quantidade de Ni presente no 

material [32]. 

A partir da Figura 7, que foi adaptada do artigo de Hall, McInnis e Kluz [33], pode ser 

observada uma comparação dos teores de austenita revertida em alta temperatura e após o 

resfriamento até a temperatura ambiente. Os autores afirmam que entre aproximadamente 480 e 

600 °C a austenita formada a alta temperatura permanece estável após o resfriamento, podendo 

explicar-se pela segregação de quantidades de Ni suficientes para baixar a Ms a valores 

inferiores à temperatura ambiente [33]. 
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Figura 6 - Diagramas Fe-Ni (a) metaestável e (b) de equilíbrio, apresentando três campos de fases: γ 

(austenita); γ + α ; e α (ferrita/martensita). Linha verde indicando 18%Ni. 

  
Fonte: Adaptado de [1]. 

 

Figura 7 -Percentual volumétrico de austenita revertida durante e após tratamento de envelhecimento. 

A curva em vermelho corresponde a medidas realizadas à elevada temperatura, enquanto a curva em 

azul corresponde a medidas realizadas na temperatura ambiente após envelhecimento à temperatura 

correspondente.  

 
Fonte: Adaptado de [33]. 



25 
 

Markfeld e Rosen [11] também afirmaram que a quantidade de austenita revertida, assim 

como sua estabilidade à deformação plástica, dependem da temperatura do tratamento de 

envelhecimento, sendo a quantidade diretamente proporcional e a estabilidade inversamente 

proporcional à temperatura. Afirmam ainda que a presença de austenita revertida instável 

aumenta o encruamento do material durante a deformação plástica, pois a austenita transforma-

se novamente em martensita ao ser deformada, sendo esse efeito conhecido como TRIP 

(transformation-induced plasticity, ou plasticidade induzida por transformação) [11]. 

Como já mostrado no esquema da Figura 3, a reversão da austenita surge 

preferencialmente nos contornos de ripas da martensita pelo enriquecimento local de Ni. Na  

Figura 8 é possível observar tal morfologia, em que a austenita revertida aparece em tom mais 

claro, evidenciando os contornos da estrutura martensítica. A reversão da martensita em 

austenita acarreta alguns efeitos nos aços maraging, como variações de limite de resistência, 

ductilidade e tenacidade [15]. A presença dessa fase pode ser utilizada para melhorar a 

tenacidade e o encruamento [23].  

 

Figura 8 – Micrografia eletrônica de varredura de aço maraging 350 envelhecido a 520 °C por 18 

horas, representando microestrutura com presença de austenita revertida (fase mais clara).  

 
Fonte: [9]. 
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2.2.4 Recuperação e Recristalização 

A recuperação dos metais ocorre causando mudanças microestruturais que levam à 

recuperação parcial das propriedades mecânicas por meio de aquecimento. Tais alterações 

microestruturais, dependendo da temperatura de tratamento podem ser: aniquilação de lacunas 

e migração de defeitos puntiformes para discordâncias e contornos, além de aniquilação de 

discordâncias de sinais opostos formação de subgrãos por meio de rearranjo de discordâncias, 

formando contornos de baixo ângulo [34]. 

Já a recristalização dos materiais metálicos está relacionada à mudanças 

microestruturais via movimentação de alto ângulo e possui algumas características as quais 

foram observadas experimentalmente, como a nucleação dos novos grãos ocorre 

preferencialmente em regiões com maior grau de deformação, existindo um valor crítico 

mínimo de deformação necessário para que a recristalização ocorra [34, 35].   

A recristalização dos aços maraging gera grande perda de dureza. Isso foi mostrado por 

Hays [16] em pesquisa para melhoria das propriedades desses aços, a  Figura 9 foi retirada desse 

trabalho e mostra a influência da temperatura na dureza do material. Nela pode-se observar 3 

etapas distintas de diminuição de dureza, o autor afirma que até 538 °C o material passa por um 

processo de recuperação; para temperaturas mais elevadas, entre 538 e 953 °C o material 

apresenta recristalização, etapa de maior perda de dureza; e finalmente para temperaturas acima 

de 953 °C, o material apresenta crescimento de grão [16]. 

 

Figura 9 – Influência da temperatura de tratamento nas mudanças microestruturais de aço maraging e 

consequente variação de dureza do material.  

 

Fonte: [16] (tradução nossa). 
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2.3 INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO NOS AÇOS MARAGING 

 

Marforming é um termo em inglês utilizado para definir o processo de conformação da 

martensita nos aços maraging, podendo ser feito entre os tratamentos de solubilização e 

envelhecimento para aumentar a densidade de discordâncias, ou antes da solubilização, para 

diminuição do tamanho de grão da austenita [20]. A deformação a frio do material antes do 

envelhecimento pode aumentar em até 15% o limite de resistência a tração, porém, diminui a 

ductilidade e a tenacidade [15]. 

A Figura 10 foi obtida do artigo de Ali e coautores [7] mostram a influência da 

temperatura de envelhecimento na porcentagem de austenita após esse tratamento térmico. É 

possível observar que existe uma relação direta entre a temperatura utilizada e a quantidade de 

austenita revertida formada até a temperatura de 680 °C, ou seja, quanto maior a temperatura 

de tratamento, maior será a porcentagem revertida de austenita. Entretanto, a partir de 680 °C 

há uma queda na quantidade de austenita revertida. Esse efeito de diminuição da quantidade de 

austenita para maiores temperaturas está relacionado com a estabilidade da austenita (vide seção 

2.2.3). 

 
Figura 10 – Influência da temperatura de envelhecimento na porcentagem volumétrica de austenita 

após solubilização (820°C/1h) + envelhecimento. (a) Amostras deformadas por "flow forming" (FF) e 

(b) amostras deformadas por laminação a frio (CR). 

  
Fonte: Adaptado de [7]. 

 

Os autores desse trabalho utilizaram o mesmo tempo de tratamento para todas as 

amostras (1h) e dois métodos de deformação: laminação a frio (CR) e flow forming (FF)1, e 

 
1  FF é uma técnica de deformação inserida na classificação de forjamento rotativo, em que um mandril 

é utilizado em uma máquina rotativa, comprimindo a espessura do material em rotação, aumentando seu 

comprimento, ao fim do processo, obtém-se um cilindro com alto grau de deformação [61]. 
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compararam com os dados do material não deformado e envelhecido. Foi evidenciando que a 

presença da deformação corroborou para maiores teores de austenita revertida para um mesmo 

tratamento de envelhecimento [7]. 

Em outro trabalho realizado por Tian e coautores [24] observou-se que a presença da 

deformação plástica gerou precipitados mais dispersos e estatisticamente menores. Além disso, 

a deformação aumentou o valor do pico de dureza atingido pelo material, nesse caso maraging 

experimental de 2,8 GPa UTS, e diminuiu o tempo de envelhecimento para atingir o pico de 

dureza [24]. Nesse trabalho os autores utilizaram três condições: material solubilizado; com 

40% de deformação plástica (DP); e com 90% de DP. Ao fim dos tratamentos de 

envelhecimento a 480°C e diversos tempos, observou-se que o material com 90% DP atingiu 

760 HV após 4h de tratamento, o material com 40% de DP 751 HV após 12h e o material 

solubilizado 728 HV após 16h (Figura 11) [24].  

 

Figura 11 – Evolução da dureza em função do tempo de envelhecimento a 480 °C para três diferentes 

estados de deformação plástica. 

 
Fonte: [24] (tradução nossa). 
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3. OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a influência da deformação na reversão da 

martensita em austenita durante o tratamento de envelhecimento no aço maraging 350, 

utilizando técnicas avançadas de caracterização. A estratégia utilizada foi de avaliar as 

transformações de fases que ocorrem no envelhecimento através de ensaio de difração 

síncrotron de raios-X in situ. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Caracterizar a influência da deformação na cinética de transformação de fases durante 

o envelhecimento; 

b) Evidenciar e ilustrar aspectos morfológicos da transformação parcial da martensita em 

austenita com auxílio da técnica de microscopia eletrônica de varredura; 

c) Relacionar a quantificação de austenita revertida através de medidas de ferritoscopia; 

d) Relacionar a quantidade de austenita revertida encontrada com a dureza do material 

envelhecido a diferentes temperaturas; 

e) Verificar a formação de precipitados durante o processo de reversão da austenita; 

f) Comparar resultados obtidos com técnicas de caracterização in situ com ex situ. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O presente capítulo apresenta informações relevantes sobre o material utilizado e sobre 

as técnicas experimentais, especialmente as de caracterização microestrutural.  

 

4.1 MATERIAL 

 

O material fornecido pela Villares Metals S. A. e classificado como Aço Maraging 350 

apresentou a composição química mostrada na Tabela 4. O material foi fundido em forno de 

indução sob vácuo (VIM), refundido em forno a arco (VAR), e em seguida homogeneizado e 

forjado em forma de tarugo cilíndrico.  

O material analisado apresentava-se inicialmente na forma de disco de 14 mm de 

espessura e 160 mm de diâmetro, já solubilizado a 820°C por 1 hora, o qual é o tratamento 

convencional de solubilização utilizado para este aço [1]. 

 

Tabela 4 - Composição química (% em massa) do aço maraging 350 na condição como 

recebido. (* valores em ppm) 

Elemento % em massa 

Fe Bal. 

Ni 18,0 

Co 12,0 

Mo 4,8 

Ti 1,4 

Al 0,09 

Cr 0,040 

Si 0,035 

Mn 0,020 

P* 30 

S* 25 

B* 10 

Zr* 10 

Ca* < 2 

C* 25 

O* 10 

N* 7 

H* 1 

 

 

4.2 COMFORMAÇÃO MECÂNICA E TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

O material no estado como recebido em forma de disco foi cortado em máquina de corte 

com disco abrasivo em duas chapas com cerca de 60 mm de comprimento, 5 mm de espessura 

e 10 mm de largura. Uma das chapas foi laminada a frio até atingir 50% de deformação em 
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redução de espessura. Para tal, utilizou-se laminador Eletraure com cilindro de 57 mm de 

diâmetro, em que cada passe reduziu 0,4 mm da espessura do material.  

Para evitar empenamento da chapa, o sentido de laminação foi alternado entre os passes 

sem alterar a direção de laminação. O material foi mergulhado em água na temperatura 

ambiente a cada três passes no laminador, para atenuar o aquecimento causado pela 

deformação. A deformação em porcentagem (%D) foi calculada com base na espessura inicial 

(l0) e final (lf) por meio da seguinte equação [36]:  

%𝐷 =
𝑙𝑓 − 𝑙0

𝑙0
𝑥100 (1) 

Em seguida, foram cortadas amostras com cerca de 10 mm de largura: não deformada 

(ND) e 50% deformada (D). Foram escolhidas as temperaturas de 500, 600, 650 e 700 °C para 

realização de tratamentos térmicos de envelhecimento por 1h em forno elétrico Lindberg Blue 

com deslocamento vertical e sistema de circulação a gás. As amostras foram identificadas 

conforme mostrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Identificação das amostras tratadas mecânica e termicamente. 

Nome da amostra Deformação (%) Tratamento Térmico 

CR 0 - 

500ND 0 500°C/1h 

600ND 0 600°C/1h 

650ND 0 650°C/1h 

700ND 0 700°C/1h 

D 50 - 

500D 50 500°C/1h 

600D 50 600°C/1h 

650D 50 650°C/1h 

700D 50 700°C/1h 

 

 

4.3 PREPARAÇÃO METALOGRÁFICA 

 

Todas as amostras foram preparadas para realização de microdureza, ferritoscopia, 

difração de raios X, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura e difração de 

elétrons retroespalhados (EBSD). A preparação teve início com o embutimento em resina de 

cura a frio, para evitar aquecimento do material acima de 100 °C. Em seguida, foi realizado 

lixamento com lixa de carbeto de silício a partir de granulometria de 100 mesh até 1200 mesh. 

Posteriormente, foi realizado polimento mecânico com pasta diamantada de 3 e 1 mícron. 
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Para obtenção dos mapas de EBSD, após polimento mecânico, o material foi submetido 

a cerca de 10 horas de polimento em politriz automática com solução de sílica coloidal com 

granulometria de 0,06 m. Já para observação da microestrutura em microscópio ótico e 

eletrônico de varredura, as amostras foram atacadas por imersão com Nital 2% (98 ml de álcool 

etílico + 2 ml de ácido nítrico) ou Vilella (1g de ácido pícrico + 5 ml de ácido nítrico + 95 ml 

de etanol) em tempos variando entre 30 segundos e 10 minutos, dependendo do histórico 

térmico e mecânico de cada amostra. 

 

4.4 MICROSCOPIA 

 

Foram utilizados dois tipos de microscópios, em que as amostras preparadas 

metalograficamente foram analisadas em microscópio ótico Zeiss Axio Vert.A1 e microscópio 

eletrônico de varredura com canhão de emissão de campo (MEV-FEG) FEI Inspect F50, 

localizados no PMT/EPUSP, utilizando-se tensão de 20 keV para obtenção das micrografias. 

Além disso, foram obtidos mapas de EBSD, utilizando-se microscópio eletrônico de 

varredura. A técnica de EBSD pode ser utilizada em câmaras de difração de elétrons, 

microscópio eletrônico de transmissão (MET) ou microscópio eletrônico de varredura (MEV), 

sendo esta última possibilidade a mais utilizada atualmente [37]. De uma maneira geral, a 

utilização de EBSD acoplada ao MEV permite determinar a orientação cristalográfica de cada 

grão ou até subgrão do material em regiões específicas, além de calcular a textura local, 

identificar fases, medir diferenças de orientação entre grãos da mesma fase ou de fases 

diferentes entre si [38]. 

Por outro lado, a utilização de EBSD para quantificação de fase deve ser utilizada com 

alguns cuidados. Primeiramente, deve-se ter em mente que é observada uma região específica 

do material, com isso, caso a fase a ser quantificada não esteja uniformemente distribuída, a 

região analisada pode não ser estatisticamente representativa para o material como todo. Além 

disso, a técnica pode ser influenciada pela deformação presente no material, pois a baixa 

qualidade das figuras de difração nos materiais deformados dificultam a identificação das fases 

presentes [38]. 

Para obtenção dos mapas de EBSD, foram utilizados dois microscópios eletrônicos de 

varredura com canhão de emissão de campo (MEV-FEG): FEI Inspect F50 com energia de 

feixe de 20 keV; e MEV-FEG FEI Quanta 650 (High Resolution), localizado no LNNano 

(Laboratório Nacional de Nanotecnologia), ambos com a amostra inclinada a 70° em relação 

ao eixo horizontal. Para análise e refino dos mapas foram utilizados os softwares Orientation 
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Imaging Microscopy (OIM) [39] e HKL CHANNEL5 [40]. Optou-se por priorizar os mapas de 

IPF (Inverse Pole Figure, Figura de polo inversa), em que é mostrado um mapa de orientação 

cristalográfica dos grão indexados durante a medida de EBSD, para indicar a orientação do grão 

utiliza-se cores definidas pela coloração na figura de polo inversa (ou triângulo unitário) 

respectiva à estrutura da fase analisada [41]. Além de análises dos mapas de Kernell Average 

Misorientation (KAM), que indica o grau de desorientação do material.  

Os valores de KAM foram calculados assumindo interação de ordem 1, ou seja, com os 

primeiros vizinhos mais próximos do pixel calculado pertencentes ao mesmo grão.  Apesar de 

que ordens maiores suavizam os dados, seu uso não é recomendado visto que estruturas de 

discordâncias podem ser também suavizadas e assim subestimadas, ou até mesmo 

superestimadas. A fim de se reduzir o efeito dos erros de medida, os dados brutos foram 

corrigidos a partir de técnicas que diminuem o ruído. 

 

4.5 MICRODUREZA VICKERS 

 

A escala de dureza Vickers foi escolhida por possibilitar a medição de uma ampla faixa 

de durezas com a mesma carga, o uso de uma ampla faixa de cargas aplicadas (macro e micro 

dureza) e a escolha prévia da região da microestrutura onde a medida será realizada, além de 

poder ser facilmente convertida em outras escalas de dureza existentes [42]. 

Utilizou-se o microdurômetro Vickers Shimadzu HMV-2 Series instalado no 

Laboratório de Microscopia (LabMicro) do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de 

Materiais da Escola Politécnica da USP (PMT - EPUSP). Os parâmetros utilizados para 

microdureza foram: carga de 0,3 kg; e tempo de 15 segundos por indentação. Para cada 

condição de deformação e tratamento térmico, foram ensaiadas 2 amostras e para cada amostra 

foram realizadas 15 indentações. Por fim, calculou-se a média de dureza para cada condição e 

o respectivo desvio padrão. 

 

4.6 MÉTODOS DE QUANTIFICAÇÃO DA AUSTENITA 

 

Para determinar a quantidade de austenita presente em cada uma das condições do 

material, foram utilizados os seguintes métodos: ferritoscopia, difração de raios-X ex situ e in 

situ. Vale ressaltar que foram realizadas tentativas de quantificação por Análise Metalográfica 

Quantitativa (QMA), com auxílio de estereologia quantitativa, utilizando-se o software ImageJ 

[43], porém não foram obtidos resultados confiáveis. Isso deve-se ao contraste ótico da 

austenita revertida na matriz martensítica que não é suficiente para a utilização satisfatória desta 
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técnica, visto que a austenita revertida apresenta dimensões muito pequenas, sendo difícil sua 

detecção precisa via microscopia ótica mesmo quando em grandes quantidades [33, 44]. Além 

disso, a austenita pode se transformar em martensita, durante a preparação da superfície das 

amostras por deformação (TRIP), como relatado em outros estudos [11, 23, 45]. 

 

4.6.1 Ferritoscopia  

 

A técnica de ferritoscopia é frequentemente utilizada na determinação de ferrita δ nos 

aços inoxidáveis austeníticos brutos de solidificação ou soldados, e na determinação de 

martensita α’ induzida por deformação nesta mesma classe de aços [46]. A técnica de 

ferritoscopia também é utilizada em aços inoxidáveis dúplex pelo fato desses materiais 

apresentarem duas fases importantes, que se diferenciam pelas propriedades magnéticas: 

austenita (paramagnética) e ferrita (ferromagnética) [47]. Resumidamente, o ferritoscópio é um 

instrumento utilizado para identificação e quantificação de fases ferromagnéticas. A Figura 12 

mostra um esquemático da técnica. 

Figura 12 - Ilustração de medida feita por um ferritoscópio em um material. 

 
Fonte: Adaptado de [46]. 

 

Como pode ser visto na Figura 12, o funcionamento do ferritoscópio é baseado em 

diferença de campo magnético, em que um campo magnético de baixa frequência é gerado pela 

bobina primária e a corrente induzida por esse campo é captada por uma outra bobina, chamada 

bobina secundária ou de coleta. Quando a ponta do ferritoscópio entra em contato com um 
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material ferromagnético, o campo gerado pela bobina primária é modificado pela influência do 

material, alterando assim a corrente induzida na bobina secundária. Essa variação de corrente 

captada pela bobina secundária é proporcional à quantidade de fase ferromagnética presente no 

material, assim um valor numérico é mostrado pelo equipamento [46]. 

No presente trabalho, amostras com superfície preparada metalograficamente em ambos 

lados até o polimento mecânico foram submetidas a medidas de ferritoscopia, utilizando-se um 

ferritoscópio portátil da marca Helmut Fischer modelo MP 3, sendo cada amostra medida 10 

vezes de um lado (lado A) e 10 vezes do outro (lado B) como exemplificado na Figura 12. Em 

seguida, foram calculados os valores médios para cada amostra e o respectivo desvio padrão. 

 

4.6.2 Difração de Raios X 

 

Existem algumas maneiras de se quantificar fases a partir do difratograma de raios x de 

um material [9, 37, 44, 48–50]. A técnica utilizada no presente trabalho foi o método das 

intensidades integradas, em que se utiliza a área abaixo dos picos de cada fase para quantificá-

las. O princípio de quantificação das fases a partir dos picos de difração baseia-se no fato de as 

intensidades dos picos serem proporcionais à fração volumétrica dessa fase no material [50, 

51]. Entretanto, utilizar somente a altura (como medida da intensidade) dos picos pode acarretar 

erros. A utilização da integração das intensidades dos picos é mais indicada, visto que 

compensam variações na largura dos picos, originadas de distorções na rede e/ou diferenças de 

tamanho de cristalitos [48]. 

A largura dos picos de difração de raios X é um parâmetro muito importante para 

identificação de microtensões e tamanho de cristalito do material analisado, sendo este último 

parâmetro, em geral, analisado pela largura a meia altura dos picos (FWHM, full-width at half 

maximum). A presença de microtensões e grãos pequenos (maior quantidade de contornos) no 

material causam alargamento dos picos devido ao fato de causarem maior número de pequenas 

variações nos ângulos difratáveis, se comparado com o material com grãos grandes e sem 

tensões internas [52]. Assim, existe maior ocorrência de interferência parcialmente destrutiva 

para ângulos próximos aos de Bragg, ampliando os pontos em que há intensidades detectáveis 

em torno desses ângulos [52]. Sabendo-se disso e que as transformações de fase geram 

formação de novos contornos e crescimento das tensões internas dos materiais metálicos, 

utilizou-se o fator FWHM como uma das formas de identificação das temperaturas em que 

ocorreram possíveis transformações no aço maraging 350 ao longo da etapa de aquecimento ao 

longo dos ensaios de difração in-situ, que serão discutidos no tópico 4.6.2.3. 
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4.6.2.1 Método de Intensidades Integradas 

 

Os cálculos relativos à quantificação de fases por intensidades integradas foram 

originalmente detalhados por Averbach e Cohen em 1948 [48]. A seguir, é apresentado 

resumidamente o embasamento para tais cálculos. 

Segundo Cullity [52], a intensidade de um pico de difração de uma fase em uma amostra 

plana pode ser calculada pela Equação 2:  

𝐼ℎ𝑘𝑙 = (
𝐼0𝐴𝜆3

32𝜋𝑟
) [(

𝜇0

4𝜋
)

2 𝑒4

𝑚2
] (

1

𝑣𝑖
2) [𝐹2𝑝 (

1 + 𝑐𝑜𝑠22𝜃

𝑠𝑒𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
)] (

𝑒−2𝑀

2𝜇
) 𝑉𝑖 (2) 

onde I0 é a intensidade do feixe incidente (J s-1 m-1), A é a área da seção transversal do feixe 

incidente (m2), λ é o comprimento de onda do feixe incidente (m), r é o raio do círculo do 

difratômetro (m), μ0 é igual a 4π x 10-7 (m kg C-2), e é a carga no elétron (C), m é a massa do 

elétron (g); vi é o volume da célula unitária (m3), F é o fator de estrutura da célula unitária da 

fase, p é o fator de multiplicidade (número de planos presentes em uma célula unitária), θ é o 

ângulo de Bragg, e-2M é o fator de temperatura, 1/2µ é o fator de absorção, e, finalmente, Vi é a 

fração volumétrica da fase.   

A partir da Equação 2, é possível calcular a intensidade de cada pico da fase selecionada, 

mas vale salientar que a técnica de difração tem acuracidade limitada. Caso a fase a ser 

quantificada apresente até 2% em fração volumétrica, essa técnica não será precisa [50]. 

Entretanto, esse limite de resolução leva em consideração geometrias de reflexão nas medidas 

de difração. Atualmente, esse limite foi reduzido com o uso de difração síncrotron de raios-X 

de elevada energia, a qual permite avaliar um maior volume de material através de uma 

geometria de transmissão, elevando a resolução da técnica. 

Ainda com relação à Equação 2, geralmente faz-se uma simplificação da mesma, em 

que um fator R surge [52], sendo esse fator igual a:  

𝑅ℎ𝑘𝑙 =
1

𝑣𝑖
2 𝐹2𝑝 (

1 + 𝑐𝑜𝑠22𝜃

𝑠𝑒𝑛2𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
) 𝑒−2𝑀 (3) 

Além disso, o fator K surge substituindo (
𝐼0𝐴𝜆3

32𝜋𝑟
) [(

𝜇0

4𝜋
)

2 𝑒4

𝑚2], dessa forma a Equação 2 

pode ser reescrita da seguinte maneira: 
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𝐼ℎ𝑘𝑙 =
𝐾𝑅𝑘ℎ𝑙𝑉𝑖

2𝜇
 (4) 

A partir das áreas dos picos escolhidos de cada fase é possível determinar a fração 

volumétrica das fases presentes na microestrutura. Todavia, a determinação pode ser feita 

usando diferentes procedimentos ou métodos. Alguns exemplos de procedimentos que podem 

ser utilizados seguem abaixo. Os procedimentos ou métodos foram nomeados de acordo com 

os nomes de seus respectivos autores.  

O método de Miller [50] recomenda que sejam utilizados os picos (311)γ, (200)γ e 

(211)α, e, assim, sejam calculadas a áreas abaixo desses picos, subtraindo-se a radiação de 

fundo (background). Miller observou que, quando comparados os difratogramas de uma 

amostra totalmente ferrítica e outra com determinada fração de austenita, a variação na 

intensidade dos picos era linear, e estipulou uma relação entre a fração volumétrica da austenita 

com as intensidades dos picos de austenita e ferrita, a qual pode ser escrita da seguinte forma: 

𝑉𝛾 =

(
𝑅(ℎ𝑘𝑙)𝛼

𝑅(ℎ𝑘𝑙)𝛾
) 𝐼𝛾

𝐼𝛼 + (
𝑅(ℎ𝑘𝑙)𝛼

𝑅(ℎ𝑘𝑙)𝛾
) 𝐼𝛾

 (5) 

Assim, após se calcular os valores de R de cada fase e as áreas abaixo dos picos, basta 

substituir os valores na Equação 5 para encontrar o volume de austenita. Miller afirma que, 

mesmo na presença de textura no material analisado, é possível ter resultados confiáveis de 

quantificação, mas, para isso, é preciso verificar a variação entre as intensidades dos picos de 

austenita, (311) e (200). Caso a diferença entre eles seja maior que 30%, os resultados de 

quantificação, utilizando o método proposto, não são confiáveis [50]. Neste caso, faz-se 

necessária a utilização de outro método. 

A presença da textura cristalográfica altera a intensidade dos picos difratados no padrão 

de difração, fazendo-se necessário selecionar cuidadosamente os picos da fase para realizar os 

cálculos de quantificação [51]. Alguns autores sugeriram formas de quantificação para superar 

o problema da presença de textura cristalográfica acentuada. 

O método de Gullberg e Lagneborg [37] utiliza uma relação entre a intensidade medida 

no difratograma do material com textura e a intensidade teórica do material sem textura. Assim, 

após medir a intensidade no difratogramas real, relaciona-se esse valor com os cálculos da 

intensidade teórica, e encontra-se a intensidade da fase. Em seguida, substitui-se essa 
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intensidade teórica na relação Iα/Iγ = (Rα Vα) / (Rγ Vγ), e encontra-se os valores das frações 

volumétricas das duas fases. Os autores mencionados alertam ser necessário a utilização de pelo 

menos quatro reflexões de cada fase para obter um resultado confiável [37]. Eles, nesse artigo, 

utilizaram cinco reflexões ou picos de cada fase. 

O método de Ball e Kelly [49] faz uso de picos de planos de baixos índices, (110)α, 

(200)α  e (200)γ, e após as intensidades desses planos serem medidas pelo difratômetro, os 

autores utilizam uma variação da Equação 4, acrescentando um fator P multiplicativo, o qual 

pretende definir o parâmetro de textura presente. Após as intensidades serem encontradas, os 

autores utilizam uma relação entre as três intensidades e os três respectivos valores de R, e 

calculam a fração volumétrica das fases. Deve ser mencionado que essa relação utilizada é 

precisa para a relação de orientação de Bain entre α e γ, mas pode fornecer resultados apenas 

aproximados para relações de orientação de Kurdjumov-Sachs e de Nishiyama-Wasserman 

[49]. É importante ressaltar que a relação de orientação entre a martensita e a austenita mais 

frequente nos aços maraging é a de Kurdjumov-Sachs [44], logo a utilização desse método para 

quantificação da austenita revertida, no presente trabalho, fornece resultados aproximados. 

O método de quantificação de Lopata e Kula [51] difere um pouco dos anteriores, visto 

que as figuras de polo são utilizadas para medir as intensidades das fases, austenita e martensita, 

em ligas Fe-Ni. Os autores utilizaram dois tipos de geometria de amostras: fio e chapa. No 

primeiro tipo, a amostra foi cortada a 45° em relação ao eixo longitudinal, e as medidas de 

difração foram realizadas sem movimentação do goniômetro. Em seguida, as intensidades 

foram medidas por toda a área das figuras de polo obtidas para austenita e ferrita e, a partir da 

média das intensidades, calculou-se a porcentagem de austenita presente. Já para a amostra em 

forma de chapa laminada, foi utilizada a rotação do goniômetro durante as medias de difração, 

além disso, os autores utilizaram duas amostras para cada medida: uma no modo reflexão e 

outra no modo transmissão. Em seguida, três figuras de polo foram medidas: (111) e (200) da 

austenita e (110) da martensita. Para cada figura de polo foi medida a intensidade e em seguida 

calculada a porcentagem volumétrica de austenita retida no material [51]. 

O método de Zhang e coautores [44] utiliza um goniômetro com suporte para 

movimentação de amostras no difratômetro, geralmente utilizado para medidas de textura. Os 

autores propuseram utilizar o goniômetro para obter o difratograma das fases presentes. O 

princípio seria o suporte movimentar a amostra durante a medida de difração, e assim, diminuir 

o efeito da textura presente no material, visto que o goniômetro pode fazer diversos movimentos 

pré-programados, como oscilação, rotação e translação [50]. Assim, os autores medem as 

intensidades obtidas e utilizam uma relação semelhante à Equação 5 para obter as frações 
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volumétricas das fases. Eles ainda propuseram duas maneiras de se obter as frações 

volumétricas, denominadas no artigo como método A e método B [44]. No método A, faz-se a 

média de todas as intensidades de cada fase e depois calcula-se as frações volumétricas. No 

método B, calcula-se a fração volumétrica para cada pico da fase analisada e depois faz-se a 

média das frações volumétricas [44]. Os autores utilizaram outros métodos, já descritos acima, 

para quantificar a austenita da liga Fe-Ni-C estudada, cujos resultados são apresentados na 

Tabela 6. 

Zhang e coautores [44] afirmam que a técnica de metalografia quantitativa é a mais 

adequada para a liga em questão, e que os métodos A e B são os que mais se aproximam dos 

resultados dessa técnica. Por fim, os autores acima afirmam que esse método tem precisão de 

+1,5%, o que é bastante razoável se comparado aos outros métodos. 

 

Tabela 6 - Fração volumétrica de austenita em liga de Fe-Ni-C obtida por diversas técnicas. 

Técnica 
Metalografia 

Quantitativa 
Método A Método B 

Ball-

Kelly 

Gullberg-

Lagneborg 

Lopata-

Kula 

Fração 

Vol. (%) 
62,8 63,1 62,6 68,2 73,6 57,5 

Fonte: [44] (tradução nossa). 

 

Para a quantificação da austenita revertida após os tratamentos térmicos do presente 

trabalho, foram utilizadas as Equações 6 e 7, que são baseadas no método de intensidades 

integradas. Esta metodologia de cálculo foi elaborada por Faria, 2014 [53]. 

𝐹𝑝 =  

1
𝑛𝑝

∑
𝐴𝑝𝐾

𝑅𝑝𝐾

𝑛𝑝𝐾

𝐾

∑
1

𝑛𝑝

𝑝
𝑝=1

∑
𝐴𝑝𝐾

𝑅𝑝𝐾

𝑛𝑝𝐾

𝐾

 (6) 

𝑅𝑝𝐾 =
𝑓𝐾

2 ∙ 𝑀𝐾

𝑉𝑝
2

 (7) 

em que p é o número de fases, Fp é a fração volumétrica da fase p, np é o número de picos da 

fase p, K representa uma dada família {hkl}, ApK é a área abaixo do pico da fase p para a família 

de planos hkl determinada e RpK é um fator semelhante ao Rhkl já mencionado, que leva em 

consideração fatores como: fK
2, fator de estrutura; Vp

2, volume da célula unitária; e MK, fator de 

multiplicidade. 

Devido à grande quantidade de dados obtidos nos tratamentos in situ, foi utilizado um 

script no software HighScore Plus [54] junto a uma macro no software Excel que 
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possibilitaram: determinar o background; fitar os picos de difração; e determinar a posição dos 

picos e a área abaixo dos picos de difração. 

 

4.6.2.2 Difração de Raios X ex situ 

 

Foram realizados ensaios de difração de raios X em difratômetro Philips X’Pert MPD 

instalado no Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo (PMI) da USP com radiação 

de CuK (λ = 1,5418 Å) e em difratômetro Panalytical X'Pert Pro instalado no Laboratório de 

Caracterização de Materiais (LACAM) da Universidade Federal do Ceará (UFC) com radiação 

de CoK (λ = 1,7902 Å).  

 

4.6.2.3 Difração de Raios X in situ 

 

As análises de difração in situ foram realizadas com radiação síncrotron, que é uma onda 

eletromagnética produzida pelo desvio de trajetória de partículas aceleradas a velocidades 

próximas a da luz [55]. Essa radiação possui ampla faixa de espectro, do infravermelho aos 

raios X. No acelerador síncrotron ou anel síncrotron (pelo formato que acelerador tem), as 

partículas são aceleradas pela ação de campos eletromagnéticos gerados por eletroímãs 

dispostos ao redor do anel. Os eletroímãs agem de forma sincronizada, fazendo com que as 

partículas ganhem velocidade e, portanto, energia a cada volta no anel [55]. O nome Síncrotron 

vem dessa ação sincronizada dos eletroímãs. Os desvios gerados fazem as partículas saírem do 

anel de forma tangencial, assim, para cada “tangente” pode-se construir uma linha de pesquisa 

para a faixa de espectro de interesse. 

Para análise de difração de raios-X in situ, foram produzidas amostras por meio de 

usinagem por eletroerosão a fio com as dimensões apresentadas na Figura 13. Os ensaios foram 

realizados na linha X-ray Scattering and Thermo-Mechanical Simulation (XTMS) no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), o qual está inserido no Centro Nacional de 

Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM). A linha XTMS utiliza uma máquina de ensaio 

universal Gleeble acoplada com a linha de luz Síncrotron, que possui energia de 12 keV, 

correspondendo ao comprimento de onda de 1,033 Å. 

Os ensaios foram realizados no material não deformado com ciclos térmicos divididos 

em três etapas: aquecimento a 40 °C/min (0,666 °C/s); patamares isotérmicos de 1 hora a 600, 

625, 650, 675 e 700 °C; e resfriamento forçado com sopro de Argônio, resultando em taxa de 

3 °C/s até a temperatura ambiente, como pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 13 – Esquema de corpo de prova utilizado para ensaios de difração in situ.  

 
 

Fonte: Adaptado de desenho técnico fornecido pelo LNLS. 

 

 

Figura 14 – Diagrama esquemático dos tratamentos térmicos realizados na linha XTMS do LNLS em 

Campinas, contendo as etapas de aquecimento, patamar isotérmico e resfriamento.  

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Utilizou-se 2 detectores lineares Mythen com janelas de detecção definidas para 2θ entre 

25° e 35° (Mythen0) e entre 36° e 46° (Mythen1). A primeira janela de detecção abrangeu os 
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picos (111)γ e (110)α’; a segunda janela de detecção abrangeu os picos (200)γ e (200)α’. Os 

dados foram programados para capturar uma imagem a cada 7 segundos (tempo de abertura dos 

detectores). As imagens são os difratogramas capturados pelas duas janelas de 2θ definido 

durante o tratamento térmico, ou seja, abrangem apenas 4 picos ao todo. 

Foram realizados scans completos em três momentos de cada experimento: antes do 

aquecimento (temperatura ambiente); após uma hora no patamar isotérmico (alta temperatura); 

e após o resfriamento (temperatura ambiente). Os scans completos são os difratogramas obtidos 

na faixa 2θ entre 16° e 106°, contendo ao todo 9 picos de austenita e martensita, os quais tiveram 

tempo de abertura do detector de 10 minutos. Os dados de temperatura foram captados por meio 

de termopares tipo K soldados no centro das amostras, possuindo variação térmica de + 1 °C. 

Como cada difração é obtida em um dado intervalo de tempo, um erro térmico (durante 

aquecimento ou resfriamento) e temporal é gerado. O erro térmico foi calculado a partir da 

equação 8: 

𝑇𝑥 ∙ (𝑡𝑒  +  𝑡𝑎) = 𝑒 (8) 

onde Tx é a taxa de aquecimento ou resfriamento, te é o tempo de exposição ou abertura do 

detector, ta é o tempo de aquisição dos dados pelo computador e e é o erro térmico calculado. 

No presente trabalho, foi definido um tempo de exposição de 7 s e o tempo de aquisição dos 

dados para o equipamento utilizado é de 0,5 s. Assim, para a etapa de aquecimento, com taxa 

de 0,666 °C/s, o erro térmico foi de 5 °C. Já para o resfriamento, com taxa de 3 °C/s, o erro 

térmico foi de 22,5 °C. Os dados do resfriamento não foram analisados, pois o argônio utilizado 

para resfriamento forçado dispersou o feixe de raios X, inviabilizando a aquisição de dados 

nessa etapa. 

Também foi utilizada a linha de difração in situ P07 do anel de síncrotron PETRA III 

inserido na Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), localizada em Hamburg, Alemanha. 

Essa linha utiliza um dilatômetro modificado Bähr DIL 805 A/D acoplado ao feixe de raios X. 

O feixe é de alta energia, aproximadamente 83 keV (0,14235 Å), possibilitando que os raios X 

sejam transmitidos através da espessura da amostra. Assim as transformações podem ser 

estudadas sem interferência de fatores superficiais que possam atrapalhar o estudo. As amostras 

utilizadas foram paralelepípedos de 5x3x10 mm.  

Os ensaios realizados na linha P07 de Hamburgo foram semelhantes aos realizados na 

linha XTMS em Campinas, mas com tempo de patamar reduzido devido ao tempo de linha 

disponível. Os tratamentos térmicos foram programados em três etapas: aquecimento a 
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0,666 °C/s; patamares isotérmicos de 600 e 700°C; e resfriamento a 3 °C/s. Foram ensaiadas 

amostras não deformadas e 50% deformadas por laminação a frio em ambas temperaturas de 

patamar isotérmico. Para aquisição dos dados, foi utilizado um detector bidimensional, o qual 

abrangeu os picos (111)γ, (110)α’, (200)γ, (200)α’ e (211)α’. Os dados foram tratados da mesma 

forma que os dados obtidos pela linha XTMS, anteriormente mencionado. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram subdivididos para apresentação neste capítulo em dois itens 

principais: ensaios realizados após a ocorrência da modificação microestrutural (ex situ) via 

tratamento térmico de envelhecimento; e ensaios realizados simultaneamente ou durante a 

modificação microestrutural (in situ). As amostras ensaiadas de forma ex situ foram 

identificadas de acordo com a temperatura de tratamento térmico pela qual passaram e com a 

presença ou ausência de deformação plástica realizada via laminação a frio, como resume a 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Resumo de identificação das amostras. 

Nome da amostra Descrição 

CR Como recebida 

500ND 500°C/1h não deformada 

600ND 600°C/1h não deformada 

650ND 650°C/1h não deformada 

700ND 700°C/1h não deformada 

D Deformada 

500D 500°C/1h deformada 

600D 600°C/1h deformada 

650D 650°C/1h deformada 

700D 700°C/1h deformada 

 

 

5.1 EXPERIMENTOS EX SITU 

 

A Figura 15 apresenta resultados de cálculos termodinâmicos, considerando o equilíbrio 

de fases, obtidos com o uso do software Thermo-Calc®. A Figura 15a mostra a variação da 

fração em massa das fases em equilíbrio na faixa de temperaturas entre 400-850 °C, enquanto 

que a Figura 15b mostra a variação do percentual em massa dos principais elementos na 

austenita em função da temperatura. 

A partir da Figura 15a, pode-se observar que existem quatro diferentes fases no aço 

maraging 350 entre 500 e 700 °C (faixa de temperatura deste trabalho): ferrita, austenita, Laves 

(Fe2Mo) e Ni3Ti. Fora do equilíbrio, como é o caso do presente estudo, existe martensita ao 

invés de ferrita, além de que estão presentes quantidades bem menores de austenita e possíveis 

presenças de fase de Laves e Ni3Ti, como serão mostrados ao longo dos próximos resultados. 

Na Figura 15b, pode-se observar que o Ni é o único elemento que diminui seu percentual na 

austenita com o aumento da temperatura. Além disso, observa-se que a partir de 700 °C a 

composição de austenita estabiliza na composição nominal da liga. 
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Figura 15 – (a) Fases de equilíbrio em função da temperatura para a composição do aço maraging 350 

deste trabalho; (b) Percentual em massa da composição de equilíbrio da austenita. Elementos 

considerados no cálculo thermodinâmico: Fe, Ni, Co, Mo, Ti e C. Cálculos realizados utilizando o 

software Thermo-Calc com a base de dados TCFE9. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 16 mostra as micrografias obtidas por microscopia ótica para as condições 

iniciais do material estudado. A Figura 16a apresenta a microestrutura do material como 

recebido (CR), em que observa-se tonalidades diferentes entre os blocos do material, assim 

como observado por Carvalho [9]. Essa característica se deve pela diferença de orientação dos 

blocos, que reagem de maneira diferente ao reagente Vilella. Os blocos que são mais 

intensamente atacados ficam mais rugosos,  aparecendo em tons mais escuros [9].  

 

Figura 16 – Micrografia ótica do material (a) como recebido (CR) e (b) deformado plasticamente 50% 

por laminação a frio (D). Ataque químico por imersão com reagente Vilella. 

  
Fonte: Própria do autor. 

 

a) b) 
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A Figura 16b apresenta o material com 50% de deformação plástica por laminação a 

frio. Nota-se que os blocos possuem menor definição, se comparado ao não deformado, além 

de que também é notada a diferente morfologia destes blocos. 

A Figura 17 apresenta os mapas de EBSD das amostras não envelhecidas obtidos com 

contraste por orientação cristalográfica seguindo a figura de polo inversa para a estrutura cúbica 

de corpo centrado. A Figura 17a apresenta o mapa de EBSD da amostra no estado de como 

recebida, mostrando pacotes de martensita bem definidos com blocos de ripas em seu interior, 

assim como encontrado por diversos autores [14, 18, 27, 28, 56]. A Figura 17b mostra o mapa 

de EBSD para a amostra 50 % deformada e não envelhecida, apresentando alguns blocos de 

martensita alongados no sentido da laminação, além de apresentar regiões com grandes 

variações de orientação, devido à deformação, e blocos indefinidos entre si. 

 
Figura 17 - EBSD do material (a) como recebido e (b) 50% deformado e não envelhecido.  

 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Observa-se também que, na amostra como recebida, cada pacote de martensita tem uma 

orientação preferencial, a partir da predominância de uma ou duas determinadas cores em cada 

pacote (Figura 17a). Entretanto, após a deformação (Figura 17b) essa orientação preferencial dos 

pacotes é perdida e a quantidade relativa de contornos aumenta, devido à multiplicação das 

discordâncias no material.  

A Figura 18 mostra a microscopia eletrônica de varredura para o material com e sem 

deformação, envelhecido a 700 °C por 1h. A Figura 18a apresenta a microestrutura da condição 

não deformada, na qual observa-se a matriz martensítica com austenita revertida (em tom mais 

a)

) 

b) 
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claro), principalmente nos contornos dos pacotes, com morfologia semelhante a veias. Além 

disso, observa-se também a presença de austenita revertida na parte interna dos pacotes com 

morfologia de pequenas placas orientadas em determinadas direções. Tal microestrutura 

também foi encontrada por Carvalho [9].  

A Figura 18b apresenta a microestrutura da condição 50 % deformada e envelhecida a 

700 ºC (700D) em que a austenita revertida se apresenta com morfologia menos definida, mas 

pode-se perceber a presença de algumas veias em direções diferentes, além de regiões mais 

claras seguindo verticalmente toda a extensão da imagem. Dessa forma, a presença da 

deformação alterou a morfologia e distribuição da austenita revertida no material, além de 

diminuir a definição dos pacotes e blocos da matriz martensítica. 

 

Figura 18 – Microscopia eletrônica de varredura do material envelhecido a 700 °C por 1h em duas 

condições: (a) não deformado; e (b) 50% deformado. Ataque químico por imersão com Nital 2%.  

  

Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 19 mostra os picos de difração do material nas três temperaturas de tratamento 

térmico e nos dois estados de deformação (não laminado e laminado com 50% de redução em 

espessura). Os valores de intensidade dos picos foram plotados em escala logarítmica na base 

10 para melhor visualização dos picos com menores intensidades. As amostras tratadas a 700 °C 

por 1h apresentam todos os picos referentes a austenita, enquanto nas amostras tratadas a 

600 °C, surge o terceiro pico da austenita, (220)γ, mas de forma bastante discreta. Para as 

condições à 500 °C, entretanto, não foi observado qualquer pico de austenita. 
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Figura 19 - Difratogramas do material nas diferentes condições de deformação e tratamento térmico. 

Experimentos realizados ex situ com radiação de CuK (λCu = 1,5418 Å). 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 20 mostra a variação da microdureza com relação à temperatura de tratamento 

de envelhecimento. As condições deformada e não deformada apresentam comportamento 

muito semelhante. Em um primeiro momento, o comportamento apresentado na Figura 20 

sugere que a deformação a frio não teve efeito na microestrutura e na dureza, todavia uma 

explicação mais razoável é que a deformação tenha causado duas modificações microestruturais 

que causaram efeitos opostos na dureza e se compensaram.  O estado deformado possui maior 

densidade de discordâncias, mas, em contra partida, apresenta maior quantidade de austenita 

revertida. Assim, a estrutura final possui dureza semelhante ao material não deformado.  

Os tratamentos térmicos a 500 °C e 600 ºC possibilitaram um aumento nos valores de 

dureza, se comparado ao material não envelhecido (NE), visto que nessas temperaturas ocorre 

no material a formação de precipitados nanométricos de fases intermetálicas, ou seja, ocorre 

endurecimento por precipitação e envelhecimento propriamente dito. As durezas apresentadas 

para os materiais tratados a 700 °C são menores do que as das temperaturas mais baixas, isso 

significa que houve superenvelhecimento, ou seja, os precipitados que propiciam aumento na 

dureza já se encontram coalescidos ou até parcialmente dissolvidos. Além disso, a essa 
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temperatura de tratamento, bastante austenita revertida foi formada. Isso, como mostrado por 

outros autores, contribui para a diminuição na dureza [11, 30]. 

 

Figura 20 - Microdureza Vickers em função da temperatura de envelhecimento, sendo NE referente às 

condições não envelhecidas.  

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Observando-se a Figura 21, a qual mostra a variação das medidas de ferritoscopia do 

material nos dois estados de deformação plástica, percebe-se que os materiais mantêm valores 

em torno de 63 u.a. para os estados não envelhecidos e envelhecidos a 500 °C e 600 °C. 

Entretanto, há uma queda dos valores no estado envelhecido a 700 °C, com as medidas variando 

em torno de 35 u.a. Isso pode ser explicado e corroborado com os resultados de microdureza e 

difração de raios-X, visto que esse último estado de tratamento apresentou as maiores 

quantidades de austenita revertida. 

Como já explicado na seção 3.4, a técnica de ferritoscopia está relacionada com o 

magnetismo das fases presentes no material, logo, quanto mais fases não-ferromagnéticas 

houver no material, menor será o valor medido pelo ferritoscópio. Assim, pode-se afirmar que 

os materiais tratados a 700°C apresentam menos fase ferromagnética, no caso martensita, do 

que os outros estados de tratamento.  

Podemos comparar esse resultado com o difratograma dos picos de austenita da Figura 

19 e confirmar que o material tratado a 700 °C por 1h apresenta maior quantidade de austenita 

revertida se comparado aos outros tratamentos, independentemente do estado de deformação. 
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Carvalho [2] encontrou semelhante queda das medidas de ferritoscopia em tratamentos de 

envelhecimento à 600 °C por 18h. 

 

Figura 21 - Medidas de ferritoscopia em relação às temperaturas de envelhecimento, sendo NE 

referente às condições não envelhecidas.  

 
Fonte: Própria do autor. 
 

5.2 EXPERIMENTOS IN SITU 
 

Esta seção foi subdividida nos ensaios realizados no Laboratório Nacional de Luz 

Síncrotron (LNLS) no Brasil, em que foram ensaiadas apenas amostras sem deformação, e nos 

ensaios realizados no Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) na Alemanha. 

 

5.2.1 Influência da temperatura na Reversão da Austenita – LNLS, Brasil 

 

A Figura 22 apresenta curvas isócronas da fração de austenita em diversos tempos no 

patamar isotérmico dos tratamentos realizados com radiação síncrotron. O tempo mostrado 

também considera o tempo de aquecimento. Com o aumento do tempo de permanência na 

temperatura de envelhecimento, a formação da austenita se torna independente do aquecimento, 

visto que a curva se aproxima cada vez mais da linearidade. 
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Figura 22 - Curvas isócronas para diversos tempos no patamar isotérmico entre 600 e 700°C para 

amostras sem deformação. 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

 

A Figura 23 mostra a fração volumétrica de austenita ao longo dos tratamentos térmicos 

considerando as etapas de aquecimento e patamar isotérmico para as temperaturas de 600, 625, 

650, 675 e 700 °C. É possível observar que quanto maior a temperatura de tratamento térmico, 

mais rápida é a cinética de formação da austenita revertida. Além disso, a fração transformada 

também aumenta para temperaturas mais elevadas. 

Resultados semelhantes foram observados por Pardal e coautores (2006) [13] em aço 

maraging 300, em que os autores utilizaram duas temperaturas de envelhecimento, 560 e 

600 °C, e vários tempos de envelhecimento. A aceleração da cinética de reversão da austenita 

em temperaturas mais elevadas, deve-se pelo mecanismo da reversão termicamente ativado, ou 

seja, regido pela difusão de elementos estabilizadores principalmente nos contornos da 

martensita [26]. Assim, quanto maior a temperatura de tratamento, maior a mobilidade dos 

átomos na rede, facilitando a difusão dos mesmos [36]. 
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Figura 23 – Quantificação da austenita revertida ao longo do tempo de tratamento em temperaturas 

entre 700 e 600°C calculada a partir da aquisição dos dois primeiros picos de cada fase (austenita e 

martensita).  

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 24 mostra a quantificação da austenita revertida em três momentos do ciclo 

térmico, para diferentes temperaturas de tratamento térmico. O ponto identificado como “A” 

indica o início do ciclo térmico, à temperatura ambiente; o ponto indicado como “B” se refere 

à medida realizada ao fim da etapa isotérmica, ainda à  elevada temperatura; e finalmente, o 

ponto identificado como “C” indica o fim do tratamento térmico, após o material atingir 

novamente a temperatura ambiente. Para temperaturas menores ou igual à 675 °C, a austenita 

formada mantém-se estável após resfriamento até a temperatura ambiente. Porém, para 700°C, 

a austenita formada é parcialmente instável e cerca de 40% da austenita formada em alta 

temperatura transformou-se em martensita após têmpera. 

Comparando-se a Figura 24 com o gráfico da Figura 15b, observa-se que das cinco 

temperaturas utilizadas (linhas tracejadas verticais) apenas em 700 °C a composição da 

austenita está estabilizada na composição nominal da liga. Assim, a concentração de elementos 

estabilizadores insuficientes na austenita, principalmente o Ni, é uma causa provável para tal 

instabilidade de parte da austenita revertida. O mesmo comportamento foi reportado por Ali et 

al. [7] que trabalharam com aço maraging 350 e por Escobar e coautores [57] que trabalharam 
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com aço inoxidável supermartensítico, o qual apresenta matriz semelhante aos aços maraging. 

Ali et al. observaram a instabilidade da austenita revertida a partir de tratamentos isotérmicos a 

680 °C, em que a austenita quantificada ao fim de tratamentos isotérmicos em temperaturas 

mais elevadas que 680 °C tiveram porcentagem menor que a quantificada no tratamento dessa 

última temperatura [7]. Escobar et al., por outro lado, obtiveram que a partir de 625 °C cerca 

de 20 % da austenita revertida formada à alta temperatura apresentou-se instável após o 

resfriamento [57]. 

 
Figura 24 – Quantificação da austenita em três momentos do tratamento térmico in situ: A – antes do 

aquecimento (temperatura ambiente); B - após 1 hora de tratamento isotérmico (alta temperatura); C – 

após resfriamento (temperatura ambiente). A quantificação foi realizada a partir de difratogramas com 

nove picos (austenita e martensita).  

 
Fonte: Própria do autor. 
 

A Figura 25 apresenta a quantificação da austenita ao longo do tempo para os cinco 

tratamentos isotérmicos, assim como a comparação com a fração máxima de austenita em 

equilíbrio calculada pelo software Thermocalc® (linha preta contínua). Após o tratamento 

isotérmico às variadas temperaturas, a reversão coincidiu com a previsão de formação da 

austenita no equilíbrio a partir de 650°C, comportamento semelhante ao encontrado por Escobar 

et al. em aço inoxidável supermartensítico [57].  
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Figura 25 – Comparação da quantificação em várias temperaturas (linhas com pontos) e simulação do 

da fração máxima de austenita em equilíbrio para cada temperatura (linha preta contínua).  

 
Fonte: Própria do autor. 
 

A Figura 26 compara a fração de austenita ao longo dos tratamentos térmicos e os 

valores de parâmetro de rede para o pico (110)α’. A partir desse comparativo, observa-se que 

existe inicialmente uma queda rápida nos valores de parâmetro de rede e em seguida uma queda 

mais lenta ou estabilização dos valores, para temperaturas mais baixas e mais altas, 

respectivamente. Já na Figura 27, observa-se a variação de FWHM/d em comparação com a 

fração volumétrica de austenita para o pico (200)α’. Existe uma queda dos valores de FWHM/d 

imediatamente antes do início de detecção de austenita que segue com um leve aumento dos 

valores, voltando a cair de maneira lenta ou abrupta, dependendo da temperatura de tratamento. 

Para maiores temperaturas a queda é mais rápida, mas tende a atingir um patamar depois de 

certo tempo. 

A diminuição inicial da largura a meia altura indica o relaxamento da rede com o início 

do aquecimento, enquanto o pico repentino indica um estresse na rede causado pela nucleação 

e crescimento inicial da austenita. Esse fenômeno pode ser explicado devido aos contornos 

iniciais de austenita/martensita serem semi-coerentes, seguindo a relação Kurdjumov-Sachs 

[20, 21], os quais aumentam a energia de contorno do sistema [58]. Por fim, a diminuição 

contínua dos valores de FWHM/d com o aumento da fração de austenita indica o relaxamento 
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progressivo da rede, pois o crescimento do volume da austenita revertida diminui a área de 

contorno global do sistema [52]. 

 
Figura 26 - Variação do parâmetro de rede em relação ao tempo para o pico (110) da martensita 

(vermelho) em comparação com a quantificação de austenita (preto), para os tratamentos com patamar 

em: (a) 600 °C; (b) 650 °C; e (c) 700 °C. Etapa de aquecimento destacada em cinza.  

 
Fonte: Própria do autor. 

 

Figura 27 - Variação de FWHM/d em relação ao tempo para o pico (200) da martensita (azul) em 

comparação com a quantificação de austenita (preto), para os tratamentos com patamar em: (a) 

600 °C; (b) 650 °C; e (c) 700 °C. Etapa de aquecimento destacada em cinza. 

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 28 apresenta os padrões de difração para quatro das cinco temperaturas de 

envelhecimento (600, 650, 675 e 700 °C). Para todas as temperaturas, os picos de austenita e 

martensita se mantêm após o resfriamento. Porém isso não ocorre para o tratamento a 700 °C, 

em que os picos de martensita aumentam após o resfriamento, indicando que ocorre 

transformação parcial de austenita para martensita. Este resultado confirma o apresentado na 

Figura 24, em que a quantificação de austenita diminui após resfriamento apenas na curva de 

700 °C, ou seja, parte da austenita formada é instável. 

 



56 
 

Figura 28 - Difratogramas com intensidades normalizadas para o material em alta temperatura 

(vermelho) e a temperatura ambiente (preto) após resfriamento. 

  

   

Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 29 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura com contraste por 

elétrons retroespalhados para todas as temperaturas de envelhecimento, entre 600 e 700 °C. A 

fase mais escura (cinza) é a matriz martensítica, a fase mais clara é austenita, que aumenta 

quanto mais alta é a temperatura de envelhecimento.  

 Observa-se que na Figura 29, nas temperaturas mais baixas, a austenita destaca-se ao 

longo dos contornos de pacotes e blocos. Apesar de já ser comprovada sua formação inicial 

entres ripas [26, 59, 60], tal observação não foi possível com esta técnica. Para temperaturas 

mais altas observa-se o engrossamento da austenita e maior presença desta fase em meio a 

matriz martensítica, até quase não se observar regiões sem austenita. 

A Figura 30 apresenta as micrografias eletrônicas de varredura das mesmas condições 

da Figura 29, agora com maior magnificação.  Em mais detalhe, observa-se austenita revertida 

ao longo de contornos de pacotes (setas vermelhas), e ao longo de contornos de blocos e sub-

blocos (setas amarelas). 
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Figura 29 - MEV de elétrons retroespalhados para as amostras envelhecidas a: a) 600 °C/1h; 

b) 625 °C/1h; c) 650 °C/1h; d) 675 °C/1h; e) 700 °C/1h, mostrando em branco a austenita e em cinza a 

martensita. Ataque químico por imersão em Nital 2%. 

  
 

  
 

  
Fonte: Própria do autor. 
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Figura 30 - MEV de elétrons secundários, mostrando em detalhe a formação da austenita a: a) 

600 °C/1h; b) 625 °C/1h; c) 650 °C/1h; d) 675 °C/1h; e) 700 °C/1h. Ataque químico por imersão em 

Nital 2%. 

  
 

  
 

 
Fonte: Própria do autor. 

 

 Além disso, observa-se a formação de pequenas fases claras na matriz martensítica 

(círculos azuis) que podem ser precipitados, como Ni3(Ti,Mo) e Fe2Mo, ou até mesmo austenita 

revertida entre ripas de martensita. Para distinção e identificação dessas fases seria necessária 

a utilização de microscopia eletrônica de transmissão. 
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Salienta-se que parte da fase mais clara na condição de 700 °C não é austenita, mas 

martensita fresca, que se formou durante o resfriamento até a temperatura ambiente, como 

foram mostrados em resultados anteriores (Figura 24 e Figura 28). Como a composição química 

desses locais anteriormente austeníticos se mantiveram pelo caráter adifusional da martensita, 

tais regiões continuam se apresentando mais claras no MEV. Mais uma vez, destaca-se a 

importância da utilização de microscopia de transmissão para diferenciação dessas fases. 

A Figura 31 apresenta a curva de microdureza Vickers para as condições envelhecidas 

e para o material como recebido, em que quanto maior a temperatura de envelhecimento 

utilizada, menor a dureza do material pela formação cada vez maior de austenita revertida. Além 

de ocorrer coalescimento/dissolução de precipitados, o que também colabora para a diminuição 

da dureza. 

Observa-se na Figura 31 que a diferença de dureza entre os materiais envelhecidos a 

675 °C e 700 °C não segue a mesma taxa de queda que as temperaturas anteriores. Isso pode 

ser justificado por alguns aspectos: primeiramente, existe cerca de 54 % de austenita na 

condição de 700 °C (Figura 24), o restante seria principalmente martensita fresca, formada 

durante o resfriamento e que possui dureza semelhante ao material como recebido; em segundo 

plano, existe ainda uma porcentagem remanescente de precipitados que não se dissolveram 

durante o envelhecimento, porém estes estão mais coalescidos que na amostra tratada a 675 °C. 

Assim, a condição tratada na maior temperatura apresenta dureza intermediária entre a condição 

como recebida e a tratada a 675 °C. 

 
Figura 31 - Curva de microdureza Vickers para todas as condições de tratamento de envelhecimento e 

para o material como recebido (CR). 

 
Fonte: Própria do autor. 
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5.2.2 Influência da deformação na Reversão da Austenita – DESY, Alemanha 

 

A Figura 32 mostra a influência da temperatura na reversão de austenita nos tratamentos 

térmicos até 700 °C. Para as amostras com e sem deformação plástica, ocorre um ponto de 

inflexão na curva de formação da austenita por volta de 645 °C, que é evidenciada pelas curvas 

da derivada da fração de austenita pela temperatura. Para a amostra deformada 50 % existe 

outro ponto de inflexão da curva em 677 °C. 

A primeira inflexão nas curvas ocorre quando o teor de austenita está próximo a 0,4 de 

fração volumétrica. A segunda inflexão ocorre apenas para a amostra com 50 % de deformação 

plástica, e pode ser devido a uma mudança no mecanismo de formação da austenita, agora de 

maneira adifusional, como foi discutido por Carvalho [9]. 

 
Figura 32 – Influência da temperatura na reversão de austenita durante a etapa de aquecimento nos 

tratamentos térmicos até 700 °C. As curvas em preto representam dados relacionados à amostra sem 

deformação, já as curvas em vermelho, dados relacionados à amostra com 50 % de deformação 

plástica.  

 
Fonte: Própria do autor. 
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A Figura 33 apresenta a cinética de formação da austenita revertida obtida por difração 

in situ de alta resolução. Observa-se que a amostra sem deformação possui menos de 1 % de 

austenita retida e que a reversão ocorre um pouco antes da amostra 50 % deformada. Para esta 

última, observa-se que a detecção de austenita ocorre após 1025 s de tratamento. Além disso, é 

possível observar que a amostra deformada 50 % solubilizou completamente ao atingir o 

patamar isotérmico de 700 °C, diferentemente da amostra não deformada, que atinge o máximo 

de 97 % de austenita. 

 

Figura 33 - Influência do tempo na reversão de austenita durante a etapa de aquecimento nos 

tratamentos térmicos até 700 °C. As curvas em preto representam dados relacionados à amostra sem 

deformação, as curvas em vermelho, dados relacionados à amostra com 50 % de deformação plástica. 

A curva em azul representa a evolução da temperatura no tratamento.  

 

Fonte: Própria do autor. 

 

A presença de austenita retida no material não deformado pode explicar por que o início 

da reversão ocorre primeiramente no material não deformado, pois a austenita retida no mesmo 

atuaria como sítio de nucleação para a austenita revertida. Quanto à ausência de austenita retida 

no material deformado, essa pode ser explicada pelo fato de a austenita nos aços maraging 

apresentarem efeito TRIP [11]. Assim, ao deformar o material, a austenita remanescente dos 

processos de fabricação transforma-se em martensita. A ausência de austenita retida também 

explica a reversão mais tardia no material 50 % deformado, pois assim, não existem sítios 

preferenciais de austenita para nucleação e crescimento, dificultando tal processo. A Figura 33 
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também evidencia que a formação da austenita revertida em uma liga com 18 % Ni tem início 

entre 550 e 600 °C, assim como foi mostrado no diagrama metaestável Fe-Ni (Figura 6a) [1]. 

A Figura 34a mostra a variação da largura a meia altura/espaçamento interplanar 

(FWHM/d) para o plano (110)α’ durante a etapa de aquecimento até atingir 700 °C. Para ambas 

condições de deformação, existe uma queda nas curvas que ocorre até 520 °C.  Entretanto, para 

a amostra sem deformação plástica, os valores de FWHM/d não variam até 350 °C seguidos de 

queda acentuada até 520 °C. Já para o material deformado essa queda ocorre desde o início do 

aquecimento de maneira suave até 520 °C. 

A queda precoce do material 50 % deformado indica que houve um relaxamento das 

tensões na matriz deformada desde o início da etapa de aquecimento. Já o material não 

deformado necessitou de temperaturas mais elevadas para ocorrência do relaxamento das 

tensões da rede, visto que tal material apresentava menos tensões, pois não continha deformação 

plástica. Em seguida, aparece um pico em 570 °C que representa a formação de precipitados, 

como indicado na Figura 34b. Em 600 °C, existe um pico discreto para ambas as curvas que 

representa o início da reversão da austenita, como também indicado na Figura 34b. 

A nucleação dos precipitados e da austenita revertida geram picos nos valores de 

FWHM/d, pois tais processos aumentam as tensões internas, além de aumentar a energia de 

interface pela formação de novos contornos de fase. Esse aumento interno do estresse do 

material é observado como aumento dos valores de FWHM/d, porque a presença de micro 

tensões alarga os picos de difração das fases [52]. 

O símbolo “?” na Figura 34b foi indicado no pico de precipitado, visto que não foi 

possível identificar a fase por meio dos dados cristalográficos, devido à sobreposição dos picos 

de Ni3Ti e Fe2Mo para o ângulo 2θ em que o pico ocorre. É provável que esse pico seja Fe2Mo, 

visto que, em muitos relatos da literatura, a formação dessa fase ocorre concomitantemente com 

a formação de austenita revertida [1, 12, 31]. 
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Figura 34 – (a) Variação de FWHM/d do plano (110)α’ durante a etapa de aquecimento para a amostra 

com 50 % de deformação plástica (vermelho) e para a amostra sem deformação plástica (preto). As 

temperaturas em azul indicam momentos mostrados em (b) a partir dos difratogramas in situ. O 

símbolo “?” indica presença de pico de precipitado indefinido. 

 
Fonte: Própria do autor. 
 

A Figura 35 mostra a evolução dos parâmetros de rede da martensita (Figura 35a) e da 

austenita (Figura 35b) durante a etapa de aquecimento até 700 °C. Na Figura 35a existe um 

aumento quase linear do parâmetro de rede da martensita até 400 °C para ambas condições de 

deformação. A partir desta temperatura, o aumento do parâmetro de rede segue não linear, 

apresentando algumas inflexões: em 425, 600 e 650 °C para o material deformado; e em 500, 

525, 600 e 650 °C para o material sem deformação. A inflexão em 650 °C indica uma mudança 

na taxa de crescimento do parâmetro de rede para as duas condições. As inflexões nas 

temperaturas mais baixas indicam o processo de precipitação, que ocorre em temperaturas mais 

baixas na presença da deformação. 
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Na Figura 35b é possível observar que as curvas das diferentes condições de deformação 

não seguem o mesmo comportamento inicial, mas que ambas possuem um ponto de inflexão 

importante. Para a amostra sem deformação essa inflexão ocorre por volta de 650 °C e para a 

amostra com deformação, ocorre em torno de 665 °C. 

 

Figura 35 – Evolução do parâmetro de rede da: (a) martensita {200}; e (b) austenita {111} durante a 

etapa de aquecimento até 700 °C.  

 
Fonte: Própria do autor. 
 

A Figura 36 apresenta os mapas de orientação cristalográfica com contraste seguindo a 

figura de polo inversa da estrutura cúbica, obtidos por EBSD. A partir da Figura 36a, observa-

se uma microestrutura semelhante ao material como recebido (Figura 17a), em que os blocos e 

pacotes de ripas estão bem definidos. Comparando-se as Figura 36a e a Figura 36b, observa-se 

que a deformação gerou a perda da definição dos pacotes, assim como observado na Figura 

17b. Nota-se que no material não deformado e tratado à 700 °C  (Figura 36c) também apresenta 

definição nos pacotes e blocos, porém agora com muito mais quantidade de contornos, enquanto 

que o material com deformação (Figura 36d) apresenta total perda da organização dos blocos e 

pacotes de ripas, agora apresentando grãos equiaxiais muito pequenos. 

 Diante desses resultados, as condições que apresentaram sinais de recristalização foram 

as: tratada a 600 °C com deformação (Figura 36b) e a 700 °C com deformação (Figura 36d), 

sendo recristalização parcial e total, respectivamente. Além disso, pode-se afirmar que a 

presença da deformação cooperou para o processo de recristalização, visto que apenas as 

condições deformadas recristalizaram. 
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Figura 36 – Mapas de EBSD (IPF – eixo z), sendo a) 600ND, b) 600D, c) 700ND e d) 700D. 

   

  

 
Fonte: Própria do autor. 

 

A Figura 37 apresenta os mapas de EBSD com contraste Kernell Average 

Misorientation (KAM). Nota-se que o 600ND (Figura 37a) apresenta intensidade de 

desorientação bem menor que o 600D (Figura 37b). Isso ocorre devido a deformação provocar 

a multiplicação de discordâncias que acabam gerando pequenas desorientações dentro dos 

grãos. Quando o material deformado é tratado a 700 °C (Figura 37d), entretanto, há a 

diminuição da densidade de contornos de baixo ângulo devido ao efeito da recristalização. O 

motivo da condição não deformada e tratada a 700 °C (Figura 37c) apresentar alta intensidade 

a) b) 

c) d) 
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de KAM pode ser devido ao início da recristalização, que é possível pela alta temperatura, mas 

o tempo de 30 minutos não é suficiente para total recristalização do material. 

 

Figura 37 – Maps de EBSD (KAM) sendo a) o material sem deformação tratado a 600 °C, b) com 

deformação tratado a 600 °C, c) sem deformação 700 °C e d) com deformação 700 °C. 

   

  
Fonte: Própria do autor. 

 

 

  

a) b) 

c) d) 



67 
 

6. CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho foi alcançado, visto que a influência da deformação plástica 

na reversão da austenita nos aços maraging 350 foi estudada e caracterizada via difração 

síncrotron de raios-X in situ. Além disso, foi possível concluir que: 

• A quantidade de austenita revertida aumentou com a temperatura até 650 °C, 

diminuindo sua quantidade, após resfriamento, para temperaturas mais elevadas de 

envelhecimento; 

• A deformação plástica mudou a distribuição de austenita revertida, não gerando grandes 

variações de quantidade dessa fase, se comparado ao material não deformado; 

• A deformação plástica destruiu a definição dos pacotes e blocos característicos do 

material, além de possibilitar a recristalização do material; 

•  A precipitação de intermetálico, provavelmente fase de Laves e a reversão de austenita 

ocorrem simultaneamente; 

• Os resultados de ferritoscopia e microdureza correspondem à quantidade de austenita 

revertida encontrada em cada condição do material; 

• Todos tratamentos in situ apresentaram formação de austenita revertida, indicando 

superenvelhecimento do material. Além disso, o estudo in situ apresentou-se mais 

eficiente para quantificação e análise da reversão de austenita do que o estudo ex situ. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo mais detalhado da reversão da austenita nos aços maraging seria de grande 

importante tecnológica, principalmente para classes mais altas em que tal fase pode melhorar 

propriedades como tenacidade, a qual é o ponto fraco das classes 400 e 450. Além disso, o 

estudo aprofundado da influência da deformação na reversão, com diversos percentuais de 

deformação e temperaturas de envelhecimento, além de tempos diferentes de envelhecimento, 

poderia trazer explicações mais detalhadas de como controlar a porcentagem de austenita nos 

aços maraging a fim de ampliar suas aplicações. 

Sugiro também uma pesquisa refinada em relação aos estágios iniciais de formação da 

austenita revertida, que pode explicar as variações dos parâmetros do material, além de 

esclarecer o mecanismo de formação de tal fase.  
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