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Introdução: A siderurgia é a indústria produtora de aço. O aço é apresentado em
grande diversidade de formas e especificações, objetivando atender à demanda de
vários setores, como a indústria automobilística, construção civil, bens de capital,
máquinas, equipamentos, eletrodomésticos, embalagens, recipientes, entre outros.
O aço é formado, basicamente, de minério de ferro e carbono, mas pode incorporar
outros componentes para melhorar sua resistência, ductibilidade e dureza. Exemplo de
aço aplicado na indústria automobilística por apresentar boas propriedades mecânicas,
são os aços assistidos pelo efeito TRIP. Esses aços vêm sendo estudados buscando-se
entender as características da transformação martensítica, bem como características
microestruturais. Objetivo: Analisar dois tipos diferentes de tratamentos térmicos de
um aço assistido pelo efeito TRIP.
Fazer a contagem de grãos ferríticos através da técnica de metalografia quantitativa,
assim como o cálculo do tamanho dos grãos pelo método planimétrico de Jeffries.
Comparar os resultados obtidos nos diferentes tratamentos térmicos.
 Metodologia: Utilizando um aço de microestrutura final 0,2%C-1,5%Mn-1,5%Si
assistido com o efeito TRIP,  foram obtidas diferentes microestruturas de diferentes
tratamentos térmicos.
A caracterização das microestruturas foi feita através de microscopia ótica e
microscopia eletrônica de varredura. Com o auxílio das micrografias ópticas
juntamente com a técnica de metalografia quantitativa, fez-se a contagem dos grãos
ferríticos e o cálculo do tamanho dos grãos com o auxílio do método planimétrico de
Jeffries, a fim de investigar a variação da fração volumétrica e a distribuição dos
microconstituintes que estavam presentes na microestrutura. Resultados: Esses
resultados são parciais e mostram que apesar dos diferentes tratamentos térmicos
realizados em aços assistidos com o efeito TRIP, os grãos ferríticos estão dentro de
uma mesma faixa de tamanho. Fazendo-se a contagem dos grãos pela técnica de
metalografia quantitativa e o cálculo através do método planimétrico de Jeffries,
observou-se que seus tamanhos variaram entre 12 e 13ASTM na analise de duas
micrografias ópticas. 
A primeira micrografia analisada teve uma média de tamanho de 12,61ASTM,
enquanto que a segunda teve uma média de 12,48ASTM. 
Os aços assistidos pelo efeito TRIP, apresentam uma boa resistência mecânica, o que
os tornam interessantes para a aplicação industrial. Ele é frequentemente utilizado na
indústria automobilística pois uma das formas de redução de peso nos veículos
automotores é a substituição do aço-carbono convencional por aços de alta resistência
e baixa liga. Os resultados das análises indicam uma possível melhoria de propriedades
para aplicações em componentes estruturais na indústria automobilística. Conclusão:
Nessa primeira etapa foram realizados alguns tratamentos térmicos em diferentes
materias metálicos, bem como, a técnica de metalografia quantitativa para a contagem
de grãos auxiliada pelo método planimétrico de Jeffries para o cálculo do tamanho.
Pretende-se continuar avaliando tanto as características quanto as propriedades dos
materiais metálicos.
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