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Introdução: A siderurgia é a indústria produtora de aço, que engloba os processos de
obtenção de produtos à base de ferro. O aço é uma das mais importantes ligas
metálicas que existe, principalmente devido às vantagens econômicas frente às demais
ligas, utilizada de modo intensivo em diversas aplicações, objetivando atender à
demanda de vários setores, como a indústria automobilística, construção civil,
eletrodomésticos, máquinas e etc. O efeito de plasticidade induzida por transformação
(efeito TRIP) é uma transformação em aços austeníticos, que a rigor apresentam uma
microestrutura composta por ferrita, bainita e austenita retida. 
 Objetivo: Analisar os diferentes tipos de tratamentos térmicos de um aço assistido
pelo efeito TRIP. Fazer a contagem dos grãos, através da metalografia quantitativa
(Método de Jeffries). 

E comparar os resultados obtidos dos diferentes tratamentos térmicos. 
 Metodologia: Utilizando um aço de 0,2%C - 1,5%Mn - 1,5%Si, com efeito TRIP,
foram obtidas diferentes microestruturas de diferentes tipos de tratamentos térmicos.
Com o auxílio de micrografias ópticas e a técnica de metalografia quantitativa (Método
planimétrico de Jeffries), fez-se a contagem dos grãos, obtendo o fator de Jeffries, o
número de grãos por milímetro quadrado e o tamanho médio dos grãos. 
 Resultados: Através do método quantitativo - método planimétrico de Jeffries, foram
calculados: o fator de Jeffries, o número de grãos por milímetro quadrado e o tamanho
médio dos grãos de duas micrografias ópticas. 
Colocando-se sobre a micrografia um círculo de plástico transparente de diâmetro
conhecido, realizou-se a contagem do número de grãos ferríticos dentro do círculo e
aqueles que interceptavam o perímetro da área do circulo. Calculou-se então o fator de
Jeffries (divisão do quadrado do aumento da micrografia pela área do círculo) e
multiplicou-o com a soma do número de grãos dentro do círculo com a metade de
número de grãos que interceptavam o perímetro da área do circulo, descobrindo o
número de grãos por milímetro quadrado. Finalmente o tamanho médio do grão
através da divisão do logaritmo do número de grãos por milímetro quadrado pelo
logaritmo de dois, menos 2,95. Contudo as duas micrografias ópticas apesar dos
diferentes tipos de tratamento, apresentaram resultados (parciais) do tamanho médio
do grão muito parecidos, com média de aproximadamente 12,26 ASTM.  Conclusão:
Até essa etapa, foi possível conhecer um pouco sobre os materiais metálicos e também
algumas de suas características, alguns tipos de tratamentos térmicos, bem como a
técnica de metalografia quantitativa utilizada (Método planimétrico de Jeffries).
Pretende-se ainda continuar avaliando tanto as propriedades quanto as características
dos materiais metálicos.
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