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Resumo 
 
     Os ferros nodulares austemperados apresentam excelente combinação de 
resistência mecânica e dutilidade. Para componentes onde a dutilidade é de 
especial importância, como em peças de suspensão de veículos, foram 
desenvolvidos os nodulares austemperados com microestrutura de ferrita 
prévia + ausferrita, obtidos por austenitização parcial dentro da zona crítica. 
São apresentados resultados mostrando que a austenitização inicia-se em 
contornos de células eutéticas, conseqüência da segregação de elementos de 
liga substitucionais, prosseguindo posteriormente para o interior das células, 
com localização preferencial junto aos contornos de grão ferríticos. A 
microestrutura resultante mostra uma boa distribuição de ausferrita, o que 
contribui para os bons resultados de propriedades mecânicas obtidos. 
 
Abstract 
 
   Austempered ductile iron (ADI) provides an unique combination of high 
strength with high ductility. For suspension parts, where high ductility is 
specially required, dual matrix ADI was developed, with a microstructure of 
ferrite and ausferrite, produced with intercritical austenitizing and austempering. 
It is shown that austeniting starts at cell boundaries, as a consequence of 
alloying elements segregation. It follows the austeniting of the matrix, mainly 
around ferritic grain boundaries. The resulting microstructure shows a good 
distribution of ausferrite, mixed with ferrite, leading to excelent mechanical 
properties. 
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1) Introdução: 
 
     A competição entre os materiais para componentes automobilísticos, 
visando redução do peso de veículos, tem conduzido a trocas freqüentes de 
materiais, principalmente entre aços forjados, ferros fundidos nodulares e ligas 
fundidas de alumínio. Muitas peças de suspensão de veículos, que 
originalmente eram fabricadas em aços forjados ou soldados, passaram a ser 
fundidas em ferros fundidos nodulares ferríticos (1), que permitiam aliar bons 
valores de tenacidade com a liberdade de projeto dada pelo processo de 
fundição, resultando componentes mais leves e esbeltos (figura 1). Algumas 
destas peças passaram a ser fabricadas em ligas de alumínio, com redução de 
peso adicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Braço de suspensão de veículo comercial leve. A estrutura 
originalmente em aço, soldada (à esquerda), foi redimensionada para evitar 
concentração de tensões (à direita), e é produzida em ferro nodular 
austemperado classe 1 da Norma ASTM (850-550-10) (2) 
 
 
     Recentemente, tem havido um esforço em desenvolver componentes em 
ferro nodular austemperado em classes de alta tenacidade, em particular com 
microestrutura de ausferrita + ferrita prévia. Esta microestrutura permite 
associar bons valores de resistência mecânica com dutilidade (3-8). Além da 
resistência ao impacto, visa-se aqui também diminuir a sensibilidade do 
material a microdefeitos, um dos problemas sempre presentes no nodular 
austemperado convencional. Também a usinabilidade é sensivelmente 
melhorada com a presença de ferrita na microestrutura. Estes nodulares 
austemperados com alta tenacidade são austenitizados parcialmente na zona 
crítica, região de coexistência das fases ferrita, austenita e grafita. 
     Na figura 2 são apresentadas propriedades mecânicas de ferros fundidos 
nodulares com diferentes matrizes, inclusive dos nodulares austemperados da 
zona crítica (NAZAC). Observa-se que este grupo de ferros fundidos cobre uma 
faixa de propriedades de alta dutilidade (10-18% alongamento), associada com 
boa resistência mecânica (Limite de Resistência de 600 a 900 MPa). Esta 
variação de propriedades é conseguida com variações de quantidade de ferrita 
na microestrutura, alterando-se a temperatura de austenitização na zona 



crítica. A escolha desta temperatura é portanto um item crítico de processo, o 
que depende da composição química do ferro fundido nodular empregado. 
 

  
Figura 2 - Propriedades mecânicas de ferros fundidos nodulares com diferentes 
matrizes (4). 
 
 
     Sabe-se que o silício tem efeito sensível nas temperaturas de início e final 
de austenitização, como mostra o diagrama da figura 3. O silício aumenta as 
temperaturas críticas superior e inferior, bem como a distância entre elas. 
Outros elementos, como o alumínio e molibdênio têm efeito similar ao do silício, 
enquanto o manganês, níquel e cobre diminuem as temperaturas críticas 
superior e inferior, bem como a distância entre elas (9). Entretanto, dada a 
grande quantidade de silício nos ferros fundidos, o efeito deste elemento deve 
ser especialmente considerado. 
     Nos trabalhos de Hummer e Westerholt (9) (figura 3) determinou-se a zona 
crítica levando-se em consideração o efeito do silício sob patamares 
isotérmicos de 4h.  Verificou-se que os resultados obtidos com patamares 
isotérmicos obedecem às seguintes equações: 
 

Eq.  1 
 

Eq.  2 
 
Entretanto, vale ressaltar que esses resultados foram obtidos com 
austenitização prévia a 920 oC por 3h, seguindo-se o patamar na zona crítica. 
Quando da realização apenas do tratamento isotérmico dentro da região crítica, 
as condições de saturação de carbono na austenita devem ser consideradas, já 

A1.2 (oC)  = 738 +18x (%Si)1,75 
 

A1.1 (oC) = 738 + 5x (%Si)2 



que a temperatura empregada é sensivelmente inferior à utilizada em 
austenitização plena (9). 
 

      
Figura 3 - Região de coexistência de austenita + ferrita + grafita, obtida com 
tratamentos isotérmicos (9). 
 
 

No trabalho experimental do presente estudo foram efetuados 
tratamentos de austenitização em diferentes temperaturas (de 770 a 810 °C) e 
por vários tempos, caracterizando-se a percentagem de austenita formada. 
Foram também observados os locais de início de formação de austenita. Foram 
ainda caracterizadas as propriedades mecânicas obtidas em algumas 
condições de austenitização, seguidas de austêmpera a 360 °C. 

 
2) Procedimento Experimental 

 
Foram utilizados dois ferros fundidos nodulares, conforme mostra a 

tabela I, um fundido em moldes de areia-resina e outro em barras de fundição 
contínua.  Registram-se também nesta tabela os valores calculados das 
temperaturas críticas, conforme as equações de Hummer e Westerholt (9). 

 
 
Tabela I – Ferros fundidos nodulares empregados no trabalho 

experimental. 
 

Material Processo 
de 

moldagem 

Corpo-de-
prova 

% Si % Cu % Mo % Ni A1,1 
°C 

A1,2 
°C 

A Areia-
resina 

Bloco Y 
25 mm 

2,8 0,6 0,20 1,0 777 847 

B Fundição 
contínua 

Barra 
� 150 mm 

2,45 0,6 0,25 - 768 824 

 



A austenitização dentro da zona crítica foi realizada em temperaturas de 
770 a 800 oC, com tempos de até 7 h. Para a austenitização plena foi 
empregado tratamento a 900 °C por 2 h. A etapa de austêmpera foi realizada a 
360 oC por 2h; a temperatura de 360 oC foi selecionada para se obter ausferrita 
com boa dutilidade. Para todos os tratamentos foram empregados banhos de 
sais.  
 
3) Resultados e Discussão:  
 
   A figura 4 mostra a seqüência do processo de austenitização, num 
tratamento isotérmico a 770 °C, a partir de uma matriz ferrítica. A 
transformação da ferrita em austenita inicia-se nos contornos de células 
eutéticas. Somente nos estágios finais da austenitização a transformação se 
propagou para toda a microestrutura, com austenitização preferencial ao longo 
dos contornos de grão ferríticos. 
 
 

 
 (a) 1 h (b) 2 h 

  (c) 3 h (d) 4 h 

Figura 4 - Amostras com microestrutura prévia ferrítica, parcialmente 
austenitizadas a 770o C por: 1h (a), 2h (b), 3h (c) e 4h (d) e então resfriadas em 
água. Ataque: Nital 2%. �P: Ferrita pró-eutetóide; M: Martensita. Material A. 
 
 
     A figura 5 mostra um outro exemplo, com austenitização a 790 °C, onde se 
observa a austenitização preferencial em contornos de células. 
     A concentração do processo de austenitização a 770 oC nos contornos de 
célula eutética deve estar relacionada à segregação de elementos de liga, em 
particular do Si (para junto do nódulo de grafita) e do Mn (para o contorno de 
célula eutética, afastado dos nódulos de grafita) conforme discutido 
anteriormente (8). O Si aumenta a temperatura de austenitização, enquanto o 

M 

�P 

�P M 



Mn abaixa essa temperatura. Esses efeitos resultam em variação da 
temperatura de austenitização ao longo da microestrutura, como indicado 
esquematicamente na Figura 6. A região próxima ao nódulo de grafita 
apresenta maior concentração de Si, e como esse elemento aumenta a 
temperatura de austenitização, essa região só é austenitizada a temperaturas 
maiores. Já o Mn se concentra no contorno de célula eutética, e esse elemento 
diminui a temperatura de austenitização, de modo que o contorno de célula é a 
região da amostra em que a austenitização se inicia. O tratamento a 770 oC 
resulta desta forma em concentração da austenita formada nos contornos de 
célula eutética. 
 

 
 
Figura 5 – Austenitização preferencial em contornos de células eutéticas. 
Material A, austenitizado a 790 °C por 5 h e austemperado a 360 °C por 2 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 6: Representação esquemática dos efeitos de segregação de Si e Mn 
sobre a temperatura de início de austenitização (8). 
 
 
     A austenitização preferencial próxima aos contornos de grão ferríticos pode 
ser vista ainda na figura 7, onde foi empregada uma temperatura mais alta (795 
°C), e que conduziu a uma maior quantidade de austenita.  
 



 

   
 

Figura 7: Micrografias de amostras com microestrutura prévia ferrítica e 
parcialmente austenitizadas a 7950C por 1h (a), 2h (b) e 3h (c) e então 
resfriadas em água. Ataque: Nital 2%. Material A. 
 
 
     A formação preferencial de austenita junto aos contornos de grão ferríticos 
pode ser atribuída à difusão do carbono por esses contornos de grão, 
fenômeno que é particularmente importante a baixas temperaturas. Como o 
processo de austenitização é controlado pela difusão de carbono, as regiões 
junto aos contornos de grão ferríticos representam então locais preferenciais de 
transformação da ferrita em austenita. Entretanto, este efeito apenas se 
manifesta após a austenitização das regiões de contornos de células eutéticas, 
mesmo que para este processo o carbono tenha que migrar do nódulo de 
grafita para estas regiões afastadas, provavelmente por difusão preferencial 
pelos contornos de grão ferríticos (comparar figuras 4c e 4d). 
      Na tabela II constam resultados de austenitização com tempos crescentes, 
nas temperaturas de 770 e 800 °C. Verifica-se que, nestas temperaturas, são 
necessárias cerca de 4 h para se atingir uma condição de equilíbrio.  
A figura 8 mostra ainda micrografias com temperaturas crescentes de 
austenitização (seguindo-se a austêmpera), verificando-se o aumento da 
quantidade de ausferrita com o aumento da temperatura. Os tratamentos a 805 
e 820 °C resultaram em distribuição bastante homogênea de ausferrita na 
matriz. 

 
Tabela II- Análise quantitativa de amostras inicialmente ferríticas, 
austenitizadas a 770 e 800° C e resfriadas em água. Material A. 
 

% ferrita 
Temperatura de austenitização (°C) 

tempo de 
austenitização (h) 

770 800 
0,5 92 38 
1 90 28 
2 91 20 
3 94 15 
4 40 10 
5 49 9 
6 36 12 
7 34 10 



   
 

 
 
Figura 8 - Austenitização em diferentes temperaturas na zona crítica por 5 h. 
790 °C (a), 805 °C (b) e 820 °C (c). Após a austenitização seguiu-se a 
austêmpera a 360 °C por 2 h. 
 
 
     Na figura 9 são apresentados resultados de amostras inicialmente perlíticas, 
austenitizadas a 770 °C. Nesta temperatura permanecem áreas contendo 
cementita esferoidizada (originária da perlita), ainda visíveis com 3 h de 
manutenção a 770 °C. Apenas com 7 h de tratamento ocorreu completa 
solubilização da cementita. 
     Na figura 10 constam valores de propriedades mecânicas de 3 tipos de 
nodulares, em perfis de ferros fundidos (� 105 mm). O material bruto-de-
fundição possui matriz perlítica (figura 11-a), o nodular austemperado de dentro 
da zona crítica (780 °C por 2 h + 360 °C por 2 h) possui apenas cerca de 20-
30% ausferrita (figura 11-b), e o nodular austemperado convencional (900 °C 
por 2 h + 360 °C por 2 h) apresenta matriz de ausferrita (figura 11-c). Verificam-
se na figura 10 os bons valores de propriedades mecânicas de todos os 
nodulares ensaiados, considerando-se que as amostras foram obtidas de 
barras com � 105 mm.  Destacam-se os nodulares austemperados, 
combinando resistência mecânica com dutilidade. Para componentes onde 
tenacidade for um requisito importante, como peças de suspensão de veículos, 
o nodular austemperado a partir da zona crítica representa uma alternativa 
importante, associando resistência com altos valores de alongamento, o que é 
resultado da presença de quantidade considerável de ferrita na microestrutura, 
com uma distribuição bastante homogênea de ausferrita. Os altos valores de 



resistência mecânica desta classe de ferros fundidos permitem que os projetos 
da peça fundida possam ser conduzidos de modo a minimizar o seu peso. 
 
 

            
                    30 min                                                                 1 h 

           
                         2 h                                                               3 h 
 
Figura 9 – Austenitização a 770 °C por diversos tempos, em amostras 
inicialmente perlíticas (a) 30 min, (b) 1 h, (c) 2 h, e (d) 3 h; resfriamento em 
água. Ataque: Nital 3%. Material A. 
 



 
 
Figura 10 - Propriedades mecânicas de ferros fundidos nodulares com 
diferentes matrizes. Perfis de fundição contínua com � 105 mm, amostras a 
meio raio. Material B. 
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Figura 11 – Microestruturas dos ferros fundidos nodulares submetidos a 
ensaios mecânicos (figura 10). a – perlita   b – ferrita + ausferrita  c – ausferrita. 
Nital. Material B. 
 
 

4) Conclusões: 
 
Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que: 
- em baixas temperaturas de austenitização (770-790 °C) o processo de 
austenitização se inicia nos contornos de células eutéticas, fenômeno causado 
provavelmente pela segregação de elementos de liga. Após esta etapa (4 h ), a 
austenitização propaga-se para toda a microestrutura, preferencialmente ao 
longo dos contornos de grão ferríticos. 
- com matriz originalmente ferrítica o processo fica adicionado da solubilização 
da cementita da perlita, que sofre inicialmente esferoidização e cuja 
solubilização só se completa a 770 °C com cerca de 7 h. 
- a presença de ferrita e ausferrita na microestrutura dos nodulares 
austemperados de dentro da zona crítica confere a estes materiais bons 
valores de resistência mecânica aliados a alto alongamento, o que os torna 
candidatos importantes para o uso em componentes de suspensão de veículos. 
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