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CARACTERIZAÇÃO DE AÇOS COM BAIXO TEOR DE CARBONO MEDIANTE A 
APLICAÇÃO DE ANÁLISE TÉRMICA 

 

1. RESUMO 

 

A aplicação de técnicas de caracterização de materiais tais como análise térmica 

e difração de raios-X permitem determinar a estrutura, as reações que se 

processam durante o aquecimento e as fases presentes no material, dentre 

outros fenômenos que ocorrem em nível estrutural. Neste estudo, será aplicada a 

técnica de analise térmica por dilatometria a fim de identificar o tipo de aço 

carbono comum em estudo.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Por intermédio da aplicação de técnicas de caracterização de materiais, pode-se 

identificar a estrutura do material, as reações ocorridas durante variação de 

temperatura, as fases presentes no material, dentre outros tantos fenômenos que 

ocorrem em nível estrutural. O estudo de tais técnicas, dos princípios de 

funcionamento dos equipamentos envolvidos, da preparação de amostras e da 

leitura e interpretação de resultados faz-se impreterível para a área de 

engenharia, como um todo. Atualmente, tem-se como aliado na caracterização 

de materiais diversos, o emprego de técnicas variadas. Dentre elas, pode-se citar 

a difração de raios x e análises térmicas, tais como a calorimetria exploratória 

diferencial, termogravimetria e dilatometria.  Neste estudo, será empregada a 

técnica de análise térmica por dilatometria para identificação de aços carbono 

comuns, mais especificamente, os de baixo carbono. Pretende-se assim 

comparar os resultados obtidos experimentalmente com os previamente 

conhecidos sobre o material em estudo.  

 

3. OBJETIVOS 
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A proposta deste estudo de iniciação cientifica visa conciliar o emprego da 

técnica de analise dilatometrica à utilização do diagrama ferro x carbono para 

estimar o tipo de aço carbono comum em analise.  

 

4. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se contextualiza por um estudo de comparativo entre os 

resultados obtidos para duas amostras e os padrões existentes nos ensaios de 

dilatometria. Os procedimentos técnicos da pesquisa são o levantamento de 

dados e análise documental. Dilatometria - utilizou-se neste experimento um 

equipamento de análise dilatométrica tipo Netzch DIL402C. O equipamento, 

dotado de uma unidade lógica, permite o registro e a interpretação dos 

resultados, ou seja, as curvas dilatométricas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A análise das amostras contou com os procedimentos a saber: Preparação das 

amostras; Fixação da amostra no equipamento; Aquecimento; Leitura dos dados 

obtidos e registrados na curva dilatometrica; e Análise dos dados registrados nas 

referidas curvas dilatometricas. A figura dada a seguir apresenta, de forma 

sobrepostas, as curvas dilatométricas dos dois corpos de prova analisados. 

Observa-se além da presença de pontos críticos (destacados), também uma 

diferença substancial entre as curvas. Tal fenômeno ocorreu provavelmente 

devido a diferença de preparação das amostras.  

 

Figura 1 – Curvas dilatométricas das amostras 1 e 2, respectivamente. 
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No primeiro caso a câmara onde as amostras estavam posicionadas foi apenas 

purgada com nitrogênio e no segundo, além de ser purgada também foi aplicado 

vácuo, de forma a promover a eliminação total do oxigênio. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Análise da Amostra “1” 

Dada a curva dilatométrica apresentada notam-se dois pontos de destaque, ou 

seja, duas temperaturas críticas, isto é: 

Temperatura superior = 863,2 ºC 

Temperatura inferior = 723,5 ºC 

Constata-se inicialmente que a temperatura inferior coincide com temperatura da 

transformação eutetóide (gráfico ferroXcarbono), que é de aproximadamente 723 

ºC. Isto permite se prever que o aço sofre a reação eutetóide, mas não é 

suficiente para se determinar a sua composição. 

 

Análise da Amostra “2” 

Realizando o mesmo procedimento na amostra “2” verifica-se inicialmente, 

através da curva dilatométrica apresentada, que este aço apresenta duas 

temperatura típicas, quais sejam: 

Temperatura superior = 787,0 ºC 

Temperatura inferior = 727,8 ºC 

Novamente constata-se que a temperatura inferior é muito próxima da 

temperatura de transformação eutetóide.  
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