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Introdução: Os aços martensíticos possuem grande aplicabilidade devido a sua alta
resistência mecânica. A transformação martensítica é adifusional, independente do
tempo e acontece de forma “militar”. Uma das características importante da
transformação martensítica é a existência de uma relação cristalográfica entre a fase
matriz e fase produto. Existem três mecanismos que descrevem a movimentação
atômica necessária para converter a rede cúbica de face centrada da martensita em
cúbica de corpo centrado da austenita. Os mecanismos são denominados
Greniger-Troiano, Bain, Kurdjumov-Sachs e Nishiyama-Wasserman. Através dos
mecanismos é possível definir parâmetros de processo para obtenção de determinadas
orientações cristalográficas e propriedades mecânicas. Objetivo: Analisar os efeitos do
tratamento termomecânico na orientação cristalográfica através da técnica de EBSD
(Electron Backscatter Diffraction). Determinar a relação entre as orientações
cristalográficas entre a fase austenita e bifásica austenita/martensita na transformação
martensítica utilizando os mecanismos Kurdjumov-Sachs e Nishiyama-Wasserman.
Metodologia: O material utilizado neste estudo é uma liga Fe-Ni, material de tese da
professora orientadora. Os tratamentos térmicos utilizados consistiram em
aquecimento até a temperatura de encharque de 800° C e 1100°C e posterior
resfriamento em nitrogênio líquido. Estudou-se resultados de microscopia óptica,
ensaio de dureza e difração de raios X feitos durante o trabalho de tese. A amostra
referente ao tratamento térmico de 1100°C foi submetida à análise de EBSD e a partir
do resultado realizada a contagem das direções mais presentes. Resultados: A maior
temperatura de encharque proporcionou maior fração de martensita formada e
consequentemente maior dureza, apesar dos resultados de dureza serem próximos para
as duas amostras. O aumento da fração de martensita em uma mistura proporciona o
aumento da dureza do material. Esse resultado é importante, pois em determinadas
aplicações pode ser exigida uma faixa de dureza que pode ser alcançada com um
material que possui microestrutura bifásica martensita/austenita com determinada
fração de martensita.
A utilização da técnica de EBSD possibilitou a obtenção das orientações
cristalográficas no processo de transformação martensítica. A contagem da primeira
varredura resultou em maior número de direção [111], pois de 434 direções 75 eram
direções [111]. A segunda varredura a direção mais presente também foi à direção
[111] sendo que de 420 direções 57 eram direções [111]. Diante desses resultados é
possível afirmar que ocorreu a transformação martensítica.
 Conclusão: A contagem das direções mais presentes e a aplicação dos mecanismos
Kurdjumov-Sachs e Nishiyama-Wasserman permitiu relacionar as orientações
cristalográficas entre a fase austenita e martensita. Assim, é possível afirmar que o
tratamento térmico foi eficaz, pois promoveu a transformação martensítica,
aumentando a resistência do material.
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