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RESUMO 

 

Aços Alto Manganês (teor de Manganês acima de 12% em peso) são uma tendência, tanto em 

pesquisa como em seu uso comercial. Seu uso em solicitações que necessitem resistência ao 

desgaste ocorre devido à capacidade de encruamento e alta tenacidade, favorecendo sua 

utilização em indústrias de construção, mineração, estradas de ferro, britadores ou moinhos 

(CHIAVERINI,2015). Sua utilização como elemento de liga proporciona alta resistência e 

ductilidade. Atualmente busca-se utilizar o aço Alto Manganês para fins criogênicos na 

fabricação tanques de armazenamento de gases liquefeitos. As amostras passaram por uma 

preparação metalográfica. A análise química foi obtida através da técnica Espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS). Para estudar a microestrutura, foi realizada uma análise de 

microscopia ótica e em seguida de microscopia eletrônica de varredura, utilizando o modo 

elétron secundário (SE). Foram realizados ensaios de dureza e microdureza. O estudo analisou 

as alterações microestruturais provocadas por um tratamento térmico de solubilização 

experimental em duas temperaturas diferentes (700ºC e 1000ºC), por 30 minutos, com 

resfriamento em água, ar e nitrogênio líquido, em seis amostras oriundas de uma amostra 

maior, laminada a frio de uma liga Fe27Mn1Si. Analises de Microscopia Ótica e Eletrônica 

de Varredura, comprovaram a presença de microestrutura martensítica-ε. As medições de 

microdureza mostraram que a martensita-ε é mais macia para temperaturas de tratamento 

maiores e velocidades de resfriamento menores (1000ºC e resfriamento ao ar), comprovando 

uma redução da dureza oriunda da estrutura dendrítica do material bruto de fusão. 

 

Palavras-chave: Aço alto Manganês, Martensita, Austenita, Microestrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

High Manganese steels (Manganese content above 12% by weight) are a trend both in 

research and in commercial use. Its use in applications that require resistance to wear occurs 

due to hardenability and high tenacity, favoring its use in the construction, mining, railroad, 

crushing and mill industries (Chiaverini, 2015). Its use as an alloying element provides high 

strength and ductility. Currently, it is intended to use High Manganese steel for cryogenic 

purposes in the manufacture of liquefied gas storage tanks. The samples underwent a 

metallographic preparation. The chemical analysis was obtained through the technique of 

Dispersive Energy Spectroscopy (EDS). To study the microstructure, an optical microscopy 

and then scanning electron microscopy were performed using the secondary electron mode 

(SE). Hardness and microhardness tests were performed. The study analyzed the 

microstructural changes caused by a thermal treatment of experimental solubilization at two 

different temperatures (700ºC and 1000ºC) for 30 minutes, with cooling in water, air and 

liquid nitrogen, in six samples from a larger sample, cold rolled of a Fe27Mn1Si alloy. 

Analyzes of Optical Microscopy and Scanning Electron, proved the presence of ε-martensitic 

microstructure. Microhardness measurements have shown that ε-martensite is softer at higher 

treatment temperatures and lower cooling rates (1000 ° C and air cooling), proving a 

reduction in hardness from the dendritic structure of the raw melt material. 

 

Keywords: High Manganese Steel, Martensite, Austenite, Microstructure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria está sempre buscando inovar e se diferenciar da concorrência, logo, os 

engenheiros estão frequentemente engajados em pesquisar e desenvolver materiais, portanto, 

é necessário que eles tenham familiaridade com as características gerais de uma grande 

variedade de metais e suas ligas, bem como de outros diversos tipos de materiais. 

Os aços são ligas de ferro-carbono que podem conter concentrações de outros 

elementos de liga, são inúmeras ligas com composições e/ou tratamentos térmicos diferentes. 

As propriedades mecânicas são sensíveis ao teor de carbono, que é normalmente inferior a 

1%p. Alguns dos aços mais comuns são classificados de acordo com a sua concentração de 

carbono. Os aços comuns ao carbono contêm apenas concentrações residuais de impurezas 

além do carbono e de um pouco de manganês. No caso de aços-liga, mais elementos de liga 

são adicionados intencionalmente em concentrações específicas (CALLISTER, 1999). 

Os efeitos dos elementos de liga nos aços e ligas especiais envolvem não apenas 

alterações nas fases ou constituintes presentes em equilíbrio, mas também na maneira e 

velocidade com que estas fases se formam. Naturalmente, a presença de elementos de liga 

pode, além disto, alterar as próprias características das fases presentes. 

Os elementos de liga dos aços podem ser classificados em dois tipos, de acordo 

com o diagrama de equilíbrio binário com o ferro: estabilizadores da austenita tipo A e 

estabilizadores da ferrita tipo B. Um estabilizador da austenita, por exemplo, tende a aumentar 

a faixa de temperatura na qual a austenita é estável (COSTA E SILVA, 2011). 

Neste trabalho iremos tratar com um elemento que pertence ao grupo dos 

estabilizadores do tipo A1 ou campo austenítico aberto, o Manganês, este que é um dos 

elementos de liga que aumentam a faixa de temperatura para a austenita estável. A este grupo 

pertencem importantes elementos de liga nos aços como o níquel e o cobalto. No caso de Ni e 

Mn, se adicionados em alta concetração, eliminam totalmente a ferrita, formando só austenita 

na temperatura ambiente. 

O aço desenvolvido por Sir Robert Hadfield em 1882, batizado de Aço Hadfield 

foi pioneiro dos aços manganês austeníticos. O Aço Hadfield apresenta em sua composição 

em média 1.2% C e 12 a 13% Mn (HIGUERA et al., 2007). Seu uso em solicitações que 

necessitem resistência ao desgaste ocorre devido à capacidade de encruamento e alta 

tenacidade, favorecendo sua utilização em indústrias de construção, mineração, estradas de 

ferro, britadores ou moinhos, (CHIAVERINI, 2015). 



16 
 

As Ligas FeMnC com elevados teores de Manganês (20-30%p) representam um 

desenvolvimento muito recente de aços austeníticos, Alguns destes aços são chamados de 

aços criogênicos, pois apresentam alta resistência mecânica e boa tenacidade em temperaturas 

próximas ao do Nitrogênio líquido. Nas aplicações em temperaturas criogênicas, os metais 

com estrutura CFC são amplamente utilizados por apresentarem boas propriedades mecânicas 

à baixa temperatura, enquanto os metais com estrutura CCC mostram uma transição dúctil 

frágil (MARQUARDT,2002). 

 Essas características podem proporcionar a substituição do Níquel pelo Manganês 

em uma liga com Níquel na fabricação de tanques para armazenamento de gases liquefeitos, 

como exemplo o GNL (gás natural liquefeito). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a microestrutura e as propriedades mecânicas de dureza e microdureza de 

um aço-liga experimental com alto teor de Manganês, tratado termicamente em duas 

temperaturas distintas (700ºC e 1000ºC) e resfriado em três meios diferentes (água, ar e 

nitrogênio líquido).  

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar tratamento térmico experimental de solubilização de seis amostras de um 

aço Alto Manganês. 

Caracterizar e analisar a microestrutura. 

Realizar ensaios de microdureza nas amostras pós-tratamento térmico e de dureza 

na amostra como recebida. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Tratamentos Térmicos 

 

São operações de aquecimento e resfriamento controlados, que visam afetar as 

características de aços e ligas especiais. Quando estas operações são conjugadas a etapas de 

conformação mecânica, são chamadas de tratamentos termomecânicos. 

Aços e ligas especiais são submetidos a diversos tratamentos termomecânicos, 

com vistas à otimização de suas propriedades. Enquanto alguns tipos de tratamentos se 

aplicam a ampla gama de aços e ligas, outros têm sua aplicação restrita a determinadas 

famílias de aços ou ligas. 

Exemplos de tratamentos térmicos: 

a) Recozimento; 

b) Normalização; 

c) Têmpera; 

d) Revenimento; 

e) Envelhecimento; 

f) Solubilização. 

Os três primeiros envolvem transformações de fase a partir da austenita. Só se 

aplicam, portanto, a aços transformáveis. Obviamente, às diversas estruturas possíveis de se 

obter na transformação da austenita estão associadas diferentes propriedades, desde o máximo 

de ductilidade e o mínimo de dureza, característico das estruturas ferríticas, até os elevados 

valores de dureza e menor ductilidade associados à martensita.  

O tratamento de revenimento é um tratamento associado basicamente a aços 

temperados. 

Tratamentos por envelhecimento após solubilização permitem precipitar, de forma 

controlada, partículas de segunda fase em aços e ligas especiais. Estes tratamentos são 

responsáveis pelas excepcionais propriedades atingidas por superligas à base de níquel, aços 

maraging e inoxidáveis, assim como da maior parte das ligas de alumínio empregadas na 

indústria aeronáutica (COSTA E SILVA, 2011). 

O tratamento térmico de solubilização visa garantir a manutenção da estrutura 

austenítica à temperatura ambiente. Consiste em aquecer o aço a uma temperatura 

suficientemente elevada para remover as modificações estruturais resultantes dos processos de 
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fabricação, dissolver os carbonetos presentes, e após o tempo necessário à temperatura, 

resfriar rapidamente (CHIAVERINI, 2008).  

O resfriamento deve ser rápido para evitar a precipitação de carbonetos. O tempo 

à temperatura depende das dimensões das peças e deve ser o mínimo necessário. 

O resfriamento é em água ou ao ar em peças de muito pequena espessura 

(CHIAVERINI, 2008). 

O tratamento térmico irá dissolver ou solubilizar componentes indesejados 

presentes no aço. Outra definição é que a solubilização consiste na austenitização do aço 

seguida de resfriamento rápido em água agitada. O aquecimento é lento até (700ºC –1110ºC) 

e a manutenção é de uma hora por polegada de espessura, seguida de rápido resfriamento 

(CHIPMANN, 1964). Nos aços austeníticos, tratamentos de solubilização têm os seguintes 

objetivos (CHIAVERINI, 2008): 

 

a) Remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente; 

b) Diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade do aço; 

c) Melhorar propriedades mecânicas, tais como ductilidade e tenacidade; 

d) Facilitar o trabalho a frio; 

e) Modificar as características elétricas e magnéticas; 

f) Ajustar o tamanho de grão; 

g) Ajustar a textura cristalográfica; 

h) Produzir uma microestrutura definida. 

 

É extremamente importante o controle da temperatura de solubilização, pois com 

o aumento da temperatura e do tempo excessivo de solubilização também ocorre um aumento 

progressivo do tamanho de grão e isto pode comprometer a qualidade do aço. 

 

3.2 Austenita 

 

A origem do nome vem do metalurgista Roberts-Austen, nos aços-carbono 

comuns, só é estável acima de 727ºC. Consta de uma solução sólida de carbono no ferro gama 

e apresenta uma estrutura de grãos poligonais irregulares, possui boa resistência mecânica e 

apreciável tenacidade, não é magnética. 
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Possui solubilidade máxima de carbono no ferro de 2,11% a 1148 ºC. O teor de 

carbono 2,11% é adotado como separação teórica entre os dois principais produtos 

siderúrgicos: 

a) Aços – teores de carbono menores que 2,11%; 

b) Ferros fundidos – teores de carbono maiores que 2,11%. 

Abaixo de 727ºC a austenita transforma-se por reação eutetóide, a temperaturas 

inferiores, em Ferrita (α-CCC) e Cementita (Fe3C). Somente pode aparecer Austenita (γ-

CFC) a temperatura ambiente nos aços austeníticos, nesse caso, a Austenita (γ-CFC) é estável 

a temperatura ambiente. É deformável como o ferro gama e é o constituinte mais denso dos 

aços e não é atacada por reagentes. Pode dissolver até 1,7 – 1,8 % de carbono. Possui como 

características grãos grandes em sua microestrutura, quanto maior as temperaturas maiores 

serão os grãos. Apresenta rede cristalográfica cúbica de face centrada (CFC), (CALLISTER, 

2008; CHIAVERINI, 2008; COSTA E SILVA, 2011). 

 

3.3 Martensita 

 

A verdadeira natureza da martensita não foi convenientemente explicada durante 

muito tempo. Sabendo-se que a estrutura martensítica dos aços temperados é magnética, 

chega-se a conclusão que o reticulado da martensita assemelha-se ao do ferro alfa. Por outro 

lado, ficou provado experimentalmente que a resistividade elétrica da martensita é 

consideravelmente mais alta que a dos conglomerados ferrita-cementita. Como valores 

elevados de resistividade elétrica são característicos de soluções sólidas, poderia parecer que a 

martensita seria uma solução sólida de carbono no ferro alfa, que, por sua vez, como se sabe, 

só dissolve quantidades mínimas de carbono. Tais aparentes contradições, por longo tempo, 

levantaram dúvidas quanto à natureza da martensita (COSTA E MEI, 1988). 

A martensita é um constituinte resultante da transformação da austenita, cuja 

formação depende exclusivamente da temperatura, Pode acontecer tanto por resfriamento 

brusco, quanto por deformação e de forma adifusional. Sua aparência e forma são semelhantes 

às da bainita, isto é, apresenta-se em agulhas, mas com coloração mais clara. 

Esta transformação de fase tem seguintes características principais (RIOS, 2007): 

a) A velocidade de transformação é altíssima: 106 mm/s; 

b) Formação de grande quantidade de defeitos cristalinos durante a transformação; 

c) Existem relações de orientação entre a matriz e a fase formada; 

d) Ocorre quase sem mudança de composição química; 
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e) Ocorre com mudança de estrutura cristalina; 

f) Ocorre sem difusão;  

g) Ocorre tanto em ligas ferrosas como em não ferrosas e também em não metais. 

O cisalhamento através dos planos cristalográficos ocorre tão rápido que não pode 

ser evitado mesmo por resfriamento rápido. Este resfriamento rápido transforma em alfa a 

forma alotrópica do ferro, a qual retém as lâminas estreitas e alongadas de austenita 

provenientes do cisalhamento, as quais são realmente lâminas de martensita que se 

apresentam em microsecções, com o aspecto de agulhas longas e finas. 

A martensita apresenta um reticulado tetragonal e sua dureza é muito elevada, 

podendo atingir 65 a 67 Rockwell C. 

A possibilidade de formação de Martensita induzida por deformação a partir da 

estrutura CFC está ligada com a diminuição da Energia de Falha de Empilhamento. 

A figura 1 exibe a localização da martensita de acordo com o teor de Carbono e o 

teor de Manganês.  Dependendo da composição química e da temperatura de deformação, os 

aços austeníticos estão sujeitos à transformação martensítica quando deformados. Dois tipos 

de Martensita podem ocorrer nos aços austeníticos. A formação de Martensita-ε, com 

estrutura cristalina hexagonal compacta (HC), e Martensita-α’, de estrutura cúbica de corpo 

centrada ou tetragonal de corpo centrado (CCC/TCC) (TALONEN, 2005). 

 

Figura 1- Transformação martensítica. 

 

Fonte: Adaptado de ALLAIN, (2007). 
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A figura 1 mostra que o teor de manganês associado ao teor de carbono indica que 

o valor da EFE para o aço utilizado nesse trabalho está na faixa dos 10 mJ/m², isso significa 

que a martensita formada pode ser originada de forma térmica ou mecânica, pois a 

composição do aço está situada numa área limite entre os meios de transformação. 

As Martensitas presentes em um determinado material alteram expressivamente as 

propriedades e, portanto, as aplicações dos aços são fortemente dependentes da quantidade 

formada de Martensita (RIOS, 2007). A quantidade, a distribuição e a morfologia das 

Martensitas (ε e α’) também alteram a conformabilidade dos aços austeníticos (MARTINS, 

1998). 

A quantidade de Martensita-ε aumenta com o aumento do grau de deformação, 

com a diminuição de temperatura de deformação e com o aumento da taxa de deformação. 

A Martensita em forma de placas difere da Martensita em ripas não só 

morfologicamente, mas também quanto à subestrutura. As placas possuem uma subestrutura 

de maclas finas paralelas, enquanto a Martensita em ripas possui uma subestrutura 

caracterizada por uma alta densidade de discordâncias (TALONEN, 2005). 

Ao contrário dos processos controlados por difusão, em que a fração transformada 

aumenta com o tempo e a velocidade da reação aumenta com a temperatura, a transformação 

martensítica pode ocorrer em baixas temperaturas e muito rapidamente. Outra característica 

desta transformação é que ela é atérmica, ou seja, se o resfriamento é interrompido e a 

temperatura mantida constante, a formação de Martensita cessa quase que instantaneamente. 

Durante o resfriamento, a Martensita começa a se formar em uma temperatura 

designada Ms e a transformação se completa apenas quando uma temperatura Mf < Ms é 

atingida (SALES, 2006, apud OTSUKA, 1998). 

 

3.4 Influência do Mn no aço 

 

A quantidade de manganês que os aços comuns contêm é maior do que a de 

outros elementos considerados impurezas. Ele é intencionalmente adicionado na prática 

siderúrgica (geralmente sob a forma de ferro-manganês) como desoxidante, no metal líquido. 

O Manganês combina-se com o Enxofre para formar Sulfeto de Manganês, e o 

excedente liga-se em parte ao carbono dando Mn3C, composto análogo à cementita (Fe3C) à 

qual se associa, e em parte se difunde na ferrita. A cementita dos aços comuns é, portanto, 

raramente composta de carboneto de ferro puro, contendo ao contrário, teores variáveis de 

Mn3C. 
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O Manganês aumenta a forjabilidade do aço pela formação do Sulfeto de 

Manganês em substituição do Sulfeto de Ferro. Aumenta a temperabilidade, resistência ao 

choque e o limite elástico, diminuindo, porém a ductilidade. Os aços ricos em Manganês têm 

maior tendência para trincar durante a têmpera (COLPAERT, 2008). 

Efeitos do manganês no aço: 

a) Contribui para resistência e dureza, em grau inferior ao carbono; 

b) O aumento depende da quantidade de carbono, tendo o manganês maior efeito.   

Sobre os aços com menor teor de carbono: 

a) Elevados teores de manganês diminuem a soldabilidade; 

b) Aumenta a taxa de penetração do carbono durante a cementação; 

c) Diminui a temperatura na qual a austenita começa a se decompor; 

d) Aumenta a região austenítica metaestável e atrasa o início de qualquer reação 

de decomposição da austenita; 

e) Diminui a temperatura de transição dúctil-frágil, devido à ação do refinamento 

do grão; 

f) Melhora a usinagem dos aços; 

g) Em média, para cada 1% de manganês, a resistência à tração aumenta 100 Mpa. 

(CALLISTER (2008); CHIAVERIN (2008); COSTA e SILVA(2011). 

 

3.5 Aços Alto Manganês 

 

A ideia de usar ligas de aço com alto teor de Mn não é nenhuma novidade. Os 

engenheiros estudam a utilização de aços de Mn para aplicações criogênicas desde o final de 

1960 (CHOI, 2012 apud MORRIS, 1978). 

O aço manganês austenítico Hadfield, apresenta baixa resistência e alta 

ductilidade, apresenta microestrutura que consiste de Austenita metaestável. É também 

extremamente importante, a habilidade de encruamento: de uma dureza inicial de 240 HB 

atinge aproximadamente 500 HB (51 HRC). Como o processo é continuo o aumento da 

dureza afeta o metal, produzindo aumento da resistência à abrasão. Se, acontece trinca em 

serviço da camada encruada, esta será rapidamente contida porque acamada interna não é 

encruada, e sim tenaz (LIMA, 2009). 

Pesquisas de laboratório mostram que excelentes propriedades mecânicas em 

temperaturas criogênicas podem ser obtidas desde que o carbono atue como um estabilizador 

da Austenita (γ-CFC) e, como um elemento de endurecimento, aços de alto teor de Mn 
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contendo carbono podem combinar resistência e tenacidade elevadas, à temperatura 

criogênica. 

As causas para a alta taxa de encruamento das ligas com estrutura cristalina CFC 

com baixa EFE (Energia de Falha de Empilhamento 20 - 40 mJ/m2), as quais se encontram as 

ligas Fe-Mn-C com alto teor de Mn com efeito (Twinning Induced Plasticity) TWIP e efeito 

(Transformation Induced Plasticity) TRIP têm sido amplamente discutidas (ALLAIN et al., 

2004; DING et al., 2011). 

Três explicações para o fenômeno são pertinentes. A primeira afirma que os 

átomos intersticiais de C no dipolo C-Mn interagem fortemente com as discordâncias (DING 

et al., 2010; HWANG; JI; KYUNG, 2011). A ligação com os átomos de Mn substitucionais 

impedem os átomos intersticiais de se moverem na estrutura cristalina, produzindo um efeito 

conhecido como “dynamic strain ageing effect”. A segunda ideia é que as maclas agem como 

barreiras para o movimento das discordâncias, aumentando a densidade de discordância e, 

portanto, diminuindo a distancia média entre elas (CHUN et al., 2012; GRÄSSEL et al., 

2000). Por fim, sugere-se um modelo baseado na ideia de que as maclas produzem barreiras 

cinéticas para o movimento das discordâncias. 

Essa nova classe de materiais estruturais possibilita uma efetiva redução de custos 

na produção através do reduzido tempo de processamento (sem a necessidade de tratamentos 

térmicos especiais e de processamentos termomecânicos controlados). Além disso, a 

substituição do Ni pelo Mn para a obtenção de uma microestrutura puramente austenítica 

traduz-se em outra significativa redução de custo destas ligas metálicas. 

Estes novos tipos de aços austeníticos prometem alcançar propriedades mecânicas 

que superam amplamente os níveis atuais de deformação e resistência mecânica, promovendo, 

portanto, uma significativa redução de peso, podendo ser utilizados em componentes 

mecânicos como engrenagens, pinhões, eixos e cames, proporcionando, enfim, um novo 

avanço em matéria de segurança veicular (LÜCKEN et al., 2008; SATO et al., 1989). 

A energia de falha de empilhamento (EFE) é o principal parâmetro 

microestrutural dos aços alto Mn, controlando, por intermédio da distância de separação entre 

discordâncias parciais, a tendência destes metais com estrutura CFC de se deformar por 

maclação ou de sofrer transformação martensítica induzida por deformação. Baixas EFE (< 

20mJ/m2) favorecem a reação matensítica, enquanto EFE maiores (>20mJ/m2) inibem essa 

transformação indireta . A formação dessas fases está ligada tanto à composição química, 

como também à temperatura e tensão aplicada (SATO; SOMA; MORI, 1982; SATO et al., 

1989). 
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A presença de outros elementos de liga no aço pode alterar essas propriedades e 

fazer com que a liga formada não tenha mais os efeitos TRIP e/ou TWIP. Um acréscimo de 

6% de Al, por exemplo, em um aço alto com 22% Mn já é o suficiente para tal (ALLAIN et 

al., 2004). 

Assim, para estes tipos de aços, a variação da EFE da austenita permite modificar 

amplamente os seus mecanismos de deformação, partindo do efeito TRIP (Transformation 

Induced Plasticity) devido à formação de martensita por deformação em materiais com baixas 

EFE, ao efeito TWIP (Twinning Induced Plasticity), onde a deformação ocorre somente por 

maclação extensiva, até atingir o efeito SLIP (causado pelo movimento exclusivo de 

discordâncias encontrado em materiais com altas EFE). 

O aumento da fração volumétrica de maclas com a deformação cria obstáculos 

para o movimento das discordâncias, desenvolvendo o rápido encruamento do material, efeito 

conhecido como TWIP. Este efeito somente ocorre em uma austenita estável, onde a energia 

livre de Gibbs de uma reação martensítica é positiva (110 J/mol a 250 J/mol) e a energia de 

falha de empilhamento é aproximadamente 25 J/m² (SPINDOLA; SANTOS; GONZALEZ, 

2010). 

A austenita com EFE menor que 20 mJ/m2 tende a se transformar em martensita ε 

(HC) quando deformada. Para alcançar uma limite de resistência de 700 MPa e um 

alongamento uniforme de 50%, característicos do aço TWIP, é requerido uma microestrutura 

de grãos finos obtidos pelos processos de laminação e recristalização. 

 

3.6 Diagrama de fases do sistema Fe-Mn 

 

A compreensão do sistema F-Mn é fundamental para o entendimento do 

comportamento dos aços manganês austeníticos. A figura 3 mostra o sistema F-Mn e como o 

manganês influencia nas linhas do diagrama, permitindo a existência da fase γ em 

temperaturas menores. 

Podemos observar na figura 2 o diagrama com as áreas de estabilidade das fases 

austenita (γ), ferrita delta (δ), ferrita alfa (α) e as fases ricas em manganês: delta (δ), beta (β) e 

alfa (α); também se observa uma reação eutetóide a 530ºC, onde se transforma a austenita (γ) 

em ferrita (α) e na fase alfa (α), rica em manganês. 
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Figura 2 - Fe-Mn diagrama de fases em equilíbrio. 

 

Fonte: OKAMOTO 1992. 

 

Como pode ser observado no diagrama, o aumento do teor de Mn expande 

significativamente o campo da fase Austenita (γ-CFC). 

Em altas temperaturas a Ferrita (α-CCC) tem sua formação suprimida por uma 

adição de cerca de (12-13%) em peso de Mn, indicando que as ligas,com esta quantidade de 

Manganês ou mais, exibirão uma solidificação completamente austenítica em altas 

temperaturas (SUTTON, 2013). 

Outra característica de interesse no sistema Fe-Mn é que,a região de duas fases de 

separação líquido (L) e Austenita (γ-CFC) é bastante estreita, o que sugere que Mn não 

segregará muito durante a solidificação. Além de Mn, o C é muitas vezes usado para 

estabilizar a Austenita (γ-CFC) e fornecer reforço intersticial em aços Manganês. 

Uma característica interessante no sistema Fe-Mn-C exibido na Figura 4, é que 

existem na verdade dois produtos martensíticos que podem formar como resultado das 

condições de arrefecimento a partir de um estado austenítico totalmente fora do equilíbrio. 

Estes produtos são conhecidos como fases metastáveis Martensita-α', que é cúbica de corpo 

centrado (CCC) ou tetragonal de corpo centrado (TCC)com base no teor de C, e Martensita-ε, 

que é hexagonal compacta (HC).Schumann criou um diagrama de fase metaestável para o 

sistema Fe-Mn-C, utilizando amostras que foram totalmente austenitizadas e temperadas à 

temperatura ambiente após aquecimento a 950°C (SCHUMAN, 1972). 
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Figura 4 – Diagrama Fe-Mn. 

 

Fonte: OKAMOTO 1992. 

 

Temperaturas de Transformação martensítica para fases metaestáveis α' e ε: 

iniciando (Ms) e terminando (Mf) temparatura de resfriamento, iniciando (As) e terminando 

(Af) temperatura em aquecimento. 

Para o presente trabalho mostra-se na Figura 5 o teor de manganês presente na 

liga estudada e também os teores aproximados de início de ambas Martensitas (α' e ε) no 

sistema Fe-Mn-C, tal como indicado por Schumann. (Note que este não é um diagrama de 

fases em equilíbrio). 
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Figura 5 - Diagrama de fases metaestável do sistema Fe-Mn-C, 

após aquecimento a 950ºC. 

 

Fonte: Adaptado de Schumann 1972. 

 

Uma vez que ambos os elementos Carbono e o Manganês são os estabilizadores 

da austenita, a microestrutura da liga de Fe-Mn-C varia de (Martensita-α’ + Austenita-γ) para 

Austenita proporcionalmente como aumento dos teores de Carbono e de Manganês. 

A estrutura cristalina da martensita α´ apresenta-se como cúbica de corpo central 

(CCC) ou tetragonal de corpo centrado (BCT), já a martensita ε apresenta estrutura cristalina 

hexagonal compacta (HC). A martensita ε de estrutura cristalina hexagonal compacta (HCP) é 

formada em altos teores de manganês. (DE COOMAN, 2012). 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Material estudado 

 

Trata-se de uma liga metálica composta por Fe-Mn-Si-C com um teor alto de 

manganês (27%p aproximadamente), possui ainda pequenas concentrações de Cr e Ni. 

O material foi fornecido ao Laboratório de Caracterização de Materiais - LACAM 

da Universidade Federal do Ceará pela empresa FAI (Fundição de Aço Inox), a própria 

empresa produziu a liga através de um processo de fundição centrífuga. O material foi cortado 

em seções de 152x95x525 mm e enviado ao LACAM. 

A figura 6 mostra um plano de laminação. Após o recebimento do material o 

mesmo foi laminado a frio de acordo com um Plano de Trabalho de Laminação: 
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Figura 6 - Plano de trabalho de laminação. 

 

 
Fonte: Adaptado de LIMA, M.N.S. 

 

Para a realização deste estudo foi utilizada a amostra lamina a frio. 

 

4.2. Análise Química 

 

A composição química do material foi enviada pelo fabricante, mesmo assim fez-

se necessário uma análise química pelo autor para garantir que o material em estudo era o 

mesmo do fabricante. 

A análise química foi realizada através da técnica Espectrometria de Energia 

Dispersiva – EDS, em um Microscópio Eletrônico de Varredura, pertencente ao Laboratório 

de Pesquisa e Tecnologia em Soldagem – LPTS da Universidade Federal do Ceará. 

 

4.3. Tratamento térmico 

 

Através da análise termodinâmica mostrada na Figura 7 abaixo teve-se uma ideia 

das fases mais estáveis do sistema em função da temperatura e composição química. 

O diagrama apresenta um grande campo austenítico, abrangendo uma composição 

de Mn entre (27-50 %p) e temperatura variando de (500-1380 ºC). 

O material de estudo possui um teor de manganês de aproximadamente 27%p e 

está representado pela linha marrom. 
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Figura 7 – Simulação termodinâmica para o diagrama de fases do sistema FeMnSi. 

 

Fonte: (LIMA, M.N.S, 2018). 

  

Com essas informações é possível desenvolver um plano de tratamento térmico, 

como mostrado na Tabela 1, o plano tem como objetivo evitar fases indesejáveis e solubilizar 

o material para assim, estudar a sua microestrutura. 

Foram cortadas sete amostras de 15x5 mm, e dessas, seis foram aquecidas ao 

forno e resfriadas nas seguintes condições: 

Tabela 1 – Plano de tratamento térmico experimental. 

 
Fonte: O autor. 

 

Após o tempo de forno, as seis amostras foram resfriadas de três maneiras 

distintas, água, ar e nitrogênio. 

 

4.4. Caracterização microestrutural 

 

A análise metalográfica de um metal se faz sobre uma amostra polida do material, 

que é atacada com um reativo. Cada constituinte tem uma determinada velocidade de reação 

com o reativo do ataque. Os constituintes que reagem menos com o reativo ficaram com mais 

brilho e refletem maior quantidade de luz no microscópio óptico, aparecendo mais claros na 
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observação. Esta diferença permite detectar os distintos constituintes e determinar sua 

proporção, distribuição, tamanho etc. (ROHDE, 2016). 

A figura 9 mostra as seis amostras identificadas de acordo com seu tipo de 

resfriamento e temperatura de aquecimento, em seguida, foram embutidas em resina de cura a 

quente, baquelite (resina sintética utilizada na técnica de metalografia). 

 

Figura 9 – Amostras identificadas. 

 
Fonte: O autor. 

  . 

As amostras foram lixadas com lixas de granulometria 100, 220, 340, 400, 600 e 

1200 mesh, seguida por lavagem com etanol para desengordurar e uso de jato de ar quente 

para secar a superfície. Após verificar a ausência de óxidos ou planos na superfície, foi 

realizado o polimento com alumina de 1 e 0,05 micras em pano apropriado, até a eliminação 

dos riscos provenientes das lixas. Finalmente fez-se o polimento eletrolítico em uma solução 

50% glicerol + 25% álcool etílico + 25% ácido fosfórico, com um contra eletrodo de platina 

conectado a uma fonte de corrente/tensão com valores de 0.5 A de corrente e 18 V de tensão 

por 3 minutos. 

 

4.4.1. Microscopia ótica 

 

Para revelar a microestrutura do material, realizou-se o ataque químico das 

amostras. Foi utilizada uma solução de 40% ácido nítrico + 60% água destilada durante 1 a 2 

segundos com o intuito de observar os contornos de grão da microestrutura. A análise 

microestrutural foi realizada no microscópio ótico Zeiss® modelo AX10, acoplado a um 

computador para tratamento das imagens, usando o programa AxioCam, disponível no 

Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM). 

 



32 
 

4.4.2. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Utilizou-se um microscópio eletrônico de varredura, pertencente ao Laboratório 

de Pesquisa em Soldagem – LPTS, para obter maiores magnificações da microestrutura, visto 

que, não foi possível obtê-las com o microscópio ótico. 

 

4.5. Dureza 

 

As medidas de dureza foram feitas com o durômetro Vickers na amostra laminada 

a frio e não tratada termicamente. O equipamento está disponível no Laboratório de Ensaios 

de Materiais (LEM) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o ensaio foi executado de 

acordo com a Norma ASTM E18 (Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic 

Materials). Os valores de dureza foram obtidos com carga de 100kgf e cinco impressões na 

amostra. 

 

4.6 Microdureza 

 

Realizada nas seis amostras tratadas termicamente. Foi utilizada uma carga de 

1kgF. Para cada amostra foram realizadas 9 medidas, a maior e a menor foram eliminadas e 

calculou-se a média.  

O equipamento utilizado foi um microdurômetro Shimadzu de modelo DUH-

W211 pertencente ao Laboratório de Caracterização de Materiais (LACAM-UFC). Os ensaios 

foram realizados em regiões de fases diferentes. 
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Figura 11 - Fluxograma das atividades: 

 

Fonte: O autor. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização Microestrutural 

 

Nesta etapa foram realizadas análises para determinar a composição química do 

material recebido para poder elaborar um tratamento térmico experimental. 

Abaixo na Figura 12 temos os picos dos elementos presentes na área analisada e 

na Tabela 2 estão os valores percentuais gerados pela análise da técnica EDS: 

 

Figura 12 - Espectro dos picos dos elementos presentes. 

 
Fonte: O autor. 

 
Tabela 2 – Composição química da 

 amostra. 

 
Fonte: O autor. 

 

Sabendo que todas as amostras cortadas e tratadas vieram do mesmo material, 

teve-se a garantia de que a análise pela técnica EDS comprovou que a amostra em estudo era 

a mesma enviada pelo fabricante. 

 

5.2. Microscópio ótico 

 

Nesta etapa fez-se a análise microscópica da amostra, como recebida e das 

amostras tratadas termicamente. 

A figura 13 mostra o material no estado bruto de fusão, laminado a frio e não 

tratado termicamente. Nota-se a presença de uma estrutura dendrítica, característica dos aços 



35 
 

em seu estado bruto de fusão. Pode-se notar a deformação causada pelo processo de 

laminação. 

Figura 13 – Micrografia da amostra laminada a frio e 

não tratada termicamente. 

 
 Fonte: O autor. 

 

Para eliminar a estrutura dendrítica mostrada na figura anterior e proporcionar 

melhores propriedades mecânicas ao aço, fez-se um tratamento térmico baseado nas 

informações obtidas  na análise termodinâmica. 

Na Figura 14 não é possível perceber claramente contornos de grão, apenas 

algumas formas poligonais incompletas, acredita-se que a temperatura e/ou o tempo de 

permanência na temperatura de tratamento não tenha sido suficiente para que a microestrutura 

se formasse completamente. 

Figura 14 - Micrografia da amostra aquecida a 700ºC e 

resfriada ao ar. 

 
Fonte: O autor. 
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Para o caso da amostra na Figura 15 já é possível notar a presença de estruturas 

poligonares e a presença discreta de alguns grãos. 

 

Figura 15 – Aço alto manganês tratado termicamente a 1000ºC por 

30 minutos e resfriado ao ar. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 16 exibe os poros que são uma característica desse material, foi possível 

identificar a presença de poros durante a caracterização das amostras, é possível perceber em 

algumas imagens o efeito causado pelo acúmulo da alumina utilizada durante o polimento nos 

poros. Mais uma vez não é possível perceber a presença de grãos na micrografia. 
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Figura 16 - 700ºC resfriada em água.  

 
Fonte: O autor. 

 

 

A Figura 17 exibe a presença de alguns grãos, conclui-se que a temperatura de 

1000ºC proporciona uma solubilização inicial da estrutura. 

 

Figura 17 - 1000ºC resfriada em água.  

 
      Fonte: O autor. 

 

A figura 18 mostra que o tipo de resfriamento rápido proporcionado pelo 

nitrogênio líquido para uma temperatura de 700ºC não é suficiente para causar uma mudança 

completa de fase, visto que, para essa temperatura de tratamento, não é possível romper por 

completo a barreira de estrutura dendrítica do material bruto de fusão e laminado a frio.  
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Figura 18 - 700ºC resfriada em nitrogênio. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Figura 19 exibe uma condição onde para uma temperatura de 1000ºC é possível 

notar a formação de grãos e formas poligonais na microestrutura. 

 

Figura 19 - 1000ºC resfriada em nitrogênio. 

 
     Fonte: O autor. 
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5.3. Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Com o intuito de uma maior magnificação das imagens para melhor observar as 

microestruturas formadas, buscou-se o uso do MEV. Todas as seis amostras foram 

micrografadas. 

A Figura 20 exibe com uma magnificação de 2000x maiores detalhes da 

microestrutura. 

Figura 20 - Amostra tratada a 700ºC e resfriada em água. 

 

Fonte: O autor. 

 

Pode-se notar a presença da martensita ε, a formação está situada no interior dos 

grãos e mesmo sem a total eliminação da estrutura dendrítica, é possível observar que a 

estrutura martensítica já começa a se manifestar. 

A Figura 21 exibe uma micrografia com uma magnificação de 4000x. Pode-se 

observar com mais detalhes as regiões de separação entre os grãos e entre eles têm-se uma 

fase de austenita ainda difusa. O crescimento dos grãos é afetado pela velocidade de 

resfriamento. 

 

 

 

 

 

 

 ε

γ

 ε
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Figura 21 – 700ºC Resfriado em água. 

 
Fonte: O autor. 

 

A temperatura de 1000ºC definida para o tratamento térmico experimental de 

solubilização resultou em uma microestrutura bem definida (Figura 22), onde é possível 

identificar os grãos e seus contornos, a fase austenita e a presença das agulhas de martensita 

no interior dos grãos. Para esse tipo de aquecimento temos uma velocidade de resfriamento 

mais lenta que a 700ºC. 

Figura 22 – 1000ºC resfriado em água. 

 
Fonte: O autor. 

 ε

 ε
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A Figura 23 com uma magnificação dobrada exibe com maiores detalhes os 

contornos de grão. 

Figura 23 – 1000ºC resfriado em água. 

 
     Fonte: O autor. 

 

A microestrutura exibida na Figura 24 revela grãos com contornos não tão 

definidos e com um tamanho de grão maior do que na condição resfriada em água, nota-se 

também os poros oriundos do processo de fabricação. 

 

Figura 24 - 700ºC resfriado em ar. 

 
Fonte: O autor. 

 ε
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Os poros tiveram influência na caracterização das amostras, por acumular em seu 

interior a alumina utilizada no processo de polimento, isso causava uma ´impregnação`` na 

superfície da amostra durante a observação no microscópio. O resfriamento ao ar proporciona 

um tempo maior para a nucleação e crescimento dos grãos. 

A microestrutura exibida na Figura 25 da amostra aquecida a 1000ºC e resfriada 

ao ar reúne as melhores condições termodinâmicas dentro do plano de tratamento térmico 

desenvolvido para este estudo. 

 
Figura 25 - 1000ºC resfriado em ar. 

 
Fonte: O autor.  

 

Nota-se claramente a presença dos contornos de grão e a presença da martensita ε. 

Também é possível observar a presença de óxidos na microestrutura. 

Reforça-se a ideia na Figura 26 de que a 700ºC não é possível obter uma completa 

formação de contornos de grão. 
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Figura 26 - 700ºC resfriado em nitrogênio. 

 
Fonte: O autor. 

 

Nota-se a presença de óxidos que se apresentam de forma aglomerada em grupos 

de dois ou três. 

Na micrografia 27 pode-se notar que a velocidade brusca de resfriamento não 

impediu que os grãos se formassem, porém, o crescimento da martensita é influenciado pela 

velocidade de resfriamento. 

Figura 27 - 1000ºC resfriado em nitrogênio. 

 
Fonte: O autor. 
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Os grãos austeníticos foram formados e os grãos com martensita ε também estão 

presentes. 

A Figura 28 com uma magnificação maior, nota-se com maiores detalhes a 

martensita ε no interior dos grãos. 

Figura 28 - 1000ºC resfriado em nitrogênio. 

 
Fonte: O autor.  

 

É possível observar a forma geométrica como a martensita se apresenta. 

 

6. ENSAIOS MECÂNICOS 

 

6.1. DUREZA 

 

A dureza exibida na Tabela 3 foi medida apenas na amostra como recebida para 

saber a diferença proporcionada pelo tratamento térmico nas amostras. 

A redução dos valores de microdurezas, após tratamento térmico, comprovam o 

efeito da solubilidade e redução das estruturas dendríticas oriundas do processo de fabricação. 

 

Tabela 3 – Dados do ensaio de dureza. 

 

Fonte: O autor. 

 ε
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Os valores de dureza obtidos para a amostra como recebida e não tratada 

termicamente estão de acordo com o previsto, ou seja, uma elevada dureza proporcionada 

pelo processo de fabricação e a sua estrutura bruta de fusão, somado a isso, têm-se a 

deformação por laminação a frio. 

  

6.2 MICRODUREZA 

 

A Figura 29 exibe em destaque as fases analisadas em diversos pontos da 

microestrutura da amostra. 

 

Figura 29 – 1000ºC resfriado em nitrogênio. 

 

Fonte: o autor. 

 

As medições mostram na Tabela 4 que as fases (ε e γ) possuem durezas diferentes. 

Para as mesmas condições de resfriamento e temperaturas diferentes, temos uma redução da 

dureza com o aumento da temperatura de tratamento térmico nas fases ε e γ. O tratamento 

térmico experimental de solubilização proporcionou a redução da dureza com maior eficiência 

para as amostras tratadas a 1000ºC. 
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Tabela 4 – Dados do ensaio de Microdureza. 

 

Fonte: o autor. 

  



47 
 

7. CONCLUSÃO 

 

Os tratamentos térmicos experimentais feitos com base nos diagramas 

termodinâmicos foram satisfatórios apenas para as amostras aquecidas a 1000ºC, visto que a 

700ºC não houve tempo e/ou temperatura suficientes para eliminar por completo a estrutura 

dendrítica do material bruto de fusão laminado a frio, e proporcionar melhores propriedades 

físicas e condições favoráveis para caracterização microestrutural. 

As amostras aquecidas nas temperaturas de 1000ºC apresentaram um valor de 

dureza inferior às aquecidas a 700ºC. 

A preparação das amostras para análise microscópica exigiram muito esforço e 

tempo, ainda não existe um padrão definido para o melhor tipo de polimento manual e 

eletrolítico, além do reagente ideal para o ataque químico, as amostras foram preparadas no 

modo tentativa e erro. 

A microestrutura apresentou acúmulo de alumina nos poros durante o polimento, 

foi possível detectar a presença da alumina durante as micrografias e a característica reativa 

do manganês gerou a formação de óxidos rapidamente, dificultando a caracterização das 

amostras. 

A composição química da liga, somada aos valores de EFE e as fases identificadas 

na microestrutura mostraram que a liga exibe um mecanismo de deformação do tipo TRIP 

(deformação por deslizamento de discordâncias), formando Martensita ε.  
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