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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença 
de austenita retida em um aço de alta dureza (HHA), utilizado na 
confecção de blindagens balísticas, após o tratamento térmico de 
têmpera e revenido. A presença e o percentual de austenita retida 
foram avaliados por microscopia ótica e por difração de raios-X. O 
ensaio metalográfico foi realizado no material utilizando dois dife-
rentes ataques químicos: com metabissulfito de sódio 10% e Le-
Pera. Este trabalho também avaliou a presença de precipitados no 
material através de microscopia eletrônica de varredura. A difração 
de raios-x na detecção de austenita retida foi usada com o objetivo 
de aumentar a sensibilidade na detecção de tal microestrutura. Os 
resultados mostram que o tratamento térmico utilizado neste aço 
não induziu o surgimento de austenita retida.
PALAVRAS-CHAVE: Aço de alta dureza (HHA), metalografia, re-
agente LePera, austenita, difração de raios-x .

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the presence of re-
tained austenite in high hardness steel, used in the production of 
ballistic armor, after the heat treatment of quenching and tempe-
ring. The presence and percentage of retained austenite was eva-
luated by optical microscopy and X-ray diffraction. The metallogra-
phic test was performed using two different chemical attacks: with 
Sodium metabisulfite 10 % and LePera. This work also evaluated 
the presence of precipitates in the material by scanning electron 
microcopy. X-ray diffraction in the retained austenite detection was 
used to increase the sensibility in detecting such microstructure. 
The results show that the heat treatment didn’t produce retained 
austenite in this steel.
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1. Introdução
O aço é ainda um dos materiais mais utilizados como 

blindagem balística devido a sua excelente relação custo 
benefício e versatilidade na obtenção da resistência balística, 
adequada a uma determinada ameaça, através de tratamentos 
térmicos de têmpera e revenido [1 – 3].

Com o objetivo de melhorar a resistência balística desta 
classe de material as siderúrgicas têm pesquisado novos 
tipos de aços envolvendo novas composições químicas e 
tratamentos térmicos [4 – 6].

O Exército Brasileiro (EB), dentro do planejamento 
da produção da Nova Família de Blindados sobre Rodas 
(NFBR), está desenvolvendo, através da Diretoria de Fabri-
cação e Fomento Industrial (DFFI), juntamente com siderúr-
gicas nacionais, aços especiais para serem empregados como 
blindagens balísticas destes carros blindados. 

Tem-se como aspecto importante, relacionado ao tratamen-
to térmico realizado para a obtenção da resistência balística 
necessária a uma determinada ameaça, o surgimento de auste-
nita retida na microestrutura do material. Mesmo em pequena 
quantidade, a presença de austenita retida se torna indesejável, 
pois o material pode sofrer escoamento localizado durante o 
impacto balístico, levando-o à falha por penetração [7]. 

O surgimento desta microestrutura é decorrente do trata-
mento térmico de têmpera, quando no processo de resfria-
mento brusco a austenita acaba por não se transformar total-
mente em martensita, gerando assim uma microestrutura 
composta por martensita e austenita retida [8].

Durante o tratamento de revenimento, esta microestrutura 
tende a se transformar em cementita e ferrita com caracterís-
ticas de bainita após o segundo estágio deste tratamento (de 
200° a 350°C), porém existe a possibilidade de não ocorrer 
esta transformação e a microestrutura permanecer no mate-
rial, modificando sua resistência mecânica e balística [8].

Outro aspecto relevante no processo de produção do aço 

é o surgimento de heterogeneidades, como inclusões e preci-
pitados de alta dureza, que podem agir como concentradores 
de tensão e precursores de falha [9 –10], possibilitando uma 
queda na resistência balística do aço.

Bem como inclusões e precipitados, a existência da auste-
nita retida, é de suma importância para o desempenho dos 
aços balísticos. Por isso, algumas técnicas de caracterização 
são utilizadas para a identificação destes elementos, como a 
metalografia e a difração por raios-x. Todavia, a sensibilida-
de destas técnicas são distintas, já que a difração de raios-
-x possibilita a percepção de até 2% de austenita retida e a 
metalografia não permite visualizar quantidades inferiores a 
15% [11 –12]. 

A importância deste assunto está enfatizada pelas pesqui-
sas desenvolvidas na busca de otimizar o tratamento térmi-
co de têmpera e revenido para a obtenção da microestrutura 
mais adequada ao comportamento balístico desta classe de 
material [13 –14].

Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de 
austenita retida no aço desenvolvido pela indústria nacional 
em parceria com o Exército Brasileiro, pois a presença desta 
microestrutura, como apresentado acima, pode comprometer 
o desempenho balístico deste material [7].

2. Materiais e métodos
O material estudado é um aço de alta dureza (HHA – 

High Hardness Armor), denominado VCB3Ti, fabricado de 
acordo com a norma MIL-DTL-46100E pelas siderúrgicas 
Villares Metals e USIMINAS. Este aço foi produzido com a 
seguinte composição química: 0,31% C; 0,42% Mn; 0,93% 
Si; 0,57% Ni; 0,76% Cr; 0,30% Mo; 0,05% Cu; 0,03% Ti e 
0,009% P + S.

A produção deste aço foi realizada em forno a arco voltai-
co, com refusão sob escória eletrocondutora (ESR), lamina-
do em temperatura média de 1100°C, temperado a partir de 
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1000°C em forno de tubos irradiantes, seguido de resfria-
mento rápido (roller quenched) e revenido a 400°C [15].

2.1. Ensaio Metalográfico

As amostras metalográficas deste material foram prepa-
radas com lixas de carbeto de silício (400, 600 e 1200 mesh) 
e polidas com alumina em suspensão. Posteriormente, estas 
amostras foram atacadas quimicamente.

A análise metalográfica foi realizada por dois métodos 
utilizando dois diferentes ataques químicos. O primeiro 
ataque foi realizado com 10% de metabissulfito de sódio 
(10 g de Na2S2O5), diluído em 100 ml de água destilada. A 
amostra foi mantida por 20 segundos na solução. O resul-
tado deste ataque produz uma coloração branca nas regiões 
onde se apresenta austenita retida e uma coloração escura 
nas demais microestruturas presentes na amostra [16]. 

O segundo ataque foi realizado com o reativo LePera 
(solução aquosa de metabissulfito de sódio + ácido pícrico 
diluído em água destilada). Este ataque permite observar a 
austenita retida na cor branca, a bainita na cor preta e a ferrita 
na cor marrom [14] no microscópio ótico. Todavia, pode-
-se observar algumas variações na coloração da martensita 
+ bainita (marrom) e da ferrita (azulada) [17]. As análises 
foram realizadas em um microscópio ótico da marca Zeiss 
em uma ampliação de 675x.

2.2. Análise por Microscopia Ótica (MO) e por 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Antes do ataque químico para análise da austenita 
retida, foi realizada uma análise do material utilizando o 
microscópio eletrônico de varredura da marca FEI, modelo 
Quanta FEG250, com o objetivo de verificar a presença de 
precipitados. Após o ataque, foi utilizado um microscópio 
ótico da marca Zeiss com ampliação de 675x.

2.3. Análise por difração de raios-x

Esta análise teve como finalidade quantificar a austenita 
retida no aço tratado termicamente por têmpera e revenido. 
O ensaio foi realizado em um difratômetro de raios-x da 
marca PANalytical, modelo MRD PRO, após a amostra ter 
sido lixada até a granulometria de 1200 mesh e polida em 
alumina por suspensão [18].

Foram utilizados os seguintes parâmetros: varredura com 
acoplamento θ/2θ (técnica de Bragg Bretano) em um inter-
valo angular de 40° a 130°, com incrementos de 0,0197°, 
tempo de contagem de 0,05 s por passo e radiação CoKα 
(λco kα = 1,7888 Å) com filtro de Fe. O difratograma foi 
obtido utilizando-se o programa X’Pert HighScore Plus.

3. Resultados e discussão
Durante a análise por microscopia eletrônica de varre-

dura, sem ataque químico, foram observadas inclusões de 
óxidos globulares e sulfetos, baseados na norma ASTM 
E-45 (Figura 1a e 1b), e um tipo de inclusão com formato 
cúbico não identificada (Figura 2) [19]. Para indentificar esta 
inclusão, foi realizada uma análise por EDS (Espectroscopia 
por Energia Dispersiva). Esta análise, como apresentada na 
Figura 3, mostra uma forte presença de Titânio (Ti) e em 
menores proporções de nitrogênio, ferro e carbono.

(a)

(b)

Fig. 1 – (a) Microscopia ótica de óxidos globulares em 110x. (b) 
Microscopia ótica de sulfetos em 35x.

Fig. 2 – Microscopia eletrônica de varredura do aço como rece-
bido sem ataque químico em aproximadamente 5000x.

De acordo com as características geométricas e os 
elementos químicos encontrados na análise por EDS, é possí-
vel que tal precipitado seja um nitreto de titânio [20 – 21].

Na Figura 4 é apresentada a fotomicrografia ótica de uma 
amostra após o ataque com 10% de metabissulfito de sódio 
por 20 segundos no aço, para avaliação da microestrututra. 
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Podem-se observar algumas regiões azuladas, representando 
a ferrita, e partes mais escuras (marrom), representando a 
bainita e martensita.

Como esta fotomicrografia não apresenta nenhuma colo-
ração branca, pode-se afirmar que não foi possível identificar 
a austenita retida nesta amostra.

Fig. 4 – Imagem de microscopia ótica do aço atacado com o 
reagente a 10% de metabissulfito de sódio.

Na Figura 5 é apresentada a fotomicrografia ótica da 
amostra atacada com o reagente LePera por 25 segundos.

Fig. 5 – Imagem de microscopia ótica de um ataque utilizando o 
reagente LePera.

Observam-se nesta fotomicroscopia regiões de coloração 

azul, representando a ferrita, e regiões de coloração marrom, 
representando a martensita e a bainita. Confirmando a análi-
se metalográfica com ataque a 10% de metabissulfito, não 
foi possível identificar a coloração branca, característica da 
presença de austenita retida.

As técnicas metalográficas utilizadas neste trabalho 
possuem restrição em visualizar quantidades inferiores a 15% 
de austenita retida. Por este motivo, optou-se em utilizar a 
análise por difração de raios-x que permite a identificação de 
austenita retida em quantidades de até 2% desta microestrutu-
ra. A Figura 6 apresenta o difratograma obtido deste material 
[11-12].

Como observado no difratograma, não foi apresentado o 
pico de austenita retida na amostra, confirmando as análises 
metalográficas anteriores, porém com maior precisão. 

Verifica-se ainda neste difratograma a presença de nitreto 
de titânio, confirmando a análise por microscopia eletrônica de 
varredura e EDS da inclusão de nitreto de titânio neste material. 

Fig. 6: Difratograma do aço “como recebido”.

4. Conclusão
Com base na observação dos resultados, podem-se 

chegar as seguintes conclusões:

1 – O aço utilizado neste trabalho não apresentou austeni-
ta retida em quantidades superiores a 2% devido à composi-
ção química e ao tratamento térmico utilizado. Sendo assim, 
o desempenho balístico deste material não foi modificado 

Fig. 3: Análise de EDS.
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pela presença de austenita retida.
2 – A técnica de difração de raios-x confirmou as técnicas 

metalográficas para análise da presença de austenita retida, 
porém com uma maior precisão. 

3 – A microscopia eletrônica de varredura, bem como 
a difração por raios-x confirmaram a presença da inclusão 
do nitreto de Titanio (TiN) no material, indicando possíveis 
implicações no comportamento balístico do material.
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