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Introdução: A martensita é uma estrutura monofásica obtida através do resfriamento
rápido até temperatura ambiente (têmpera) da austenita, esta alteração microestrutural
é denominada transformação martensítica e possui grande aplicabilidade para os aços
comuns ou especiais. A transformação martensítica é adifusional, independente do
tempo e a formação de seus grãos ocorrem por nucleação e crescimento. Acontece de
forma “militar”, ou seja, os átomos da estrutura cúbica de faces centradas (CFC) da
austenita fazem movimento coordenado promovendo uma transformação da estrutura
cristalina para cúbica de corpo centrado (CCC) da martensita. Os grãos formados
apresentam aparência de placas ou de agulhas conferindo maior resistência a
martensita em relação à austenita. O tratamento termomecânico no qual o aço pode ser
submetido pode permitir que a microestrutura final apresente austenita residual,
estrutura bifásica austenita/martensita, sendo que em uma estrutura bifásica quanto
maior a quantidade de martensita maior a resistência mecânica da liga. A orientação
cristalográfica da fase martensítica obtida é fortemente dependente da orientação
cristalográfica da austenita e do processo de transformação martensítica, logo existe
uma relação entre a orientação cristalográfica entre a fase inicial e final. Esta relação
pode ser expressa de diferentes formas, sendo que a mais utilizada é o paralelismo
entre planos e as direções antes e depois da transformação. Objetivo: Analisar os
efeitos do tratamento termomecânico na orientação cristalográfica através da técnica
de EBSD. Determinar a relação entre as orientações cristalográficas entre a fase
austenita e bifásica austenita/martensita na transformação martensítica. Conclusão: A
utilização da técnica de EBSD possibilitou verificar a influencia do tratamento térmico
na obtenção das orientações cristalográficas no processo de transformação
martensítica. A contagem das relações de orientações mais comuns permitiu verificar a
correspondência entre as fases austenita e a bifásica austenita/martensita sugerindo que
existe uma seleção de variantes.
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