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RESUMO 

 

 

    Os aços maraging são aços de ultra-alta resistência e alta tenacidade com vasta 

aplicação, desde equipamentos esportivos, cascos de submarino, componentes aeronáuticos 

até vasos de alta pressão. Esses equipamentos devem possuir boa tenacidade e elevada 

resistência mecânica. Essa combinação de excelentes propriedades mecânicas é possível 

devido ao endurecimento por precipitação de uma segunda fase em uma solução sólida 

supersaturada em níquel, molibdênio e titânio com rejeição dos elementos de liga em baixas 

temperaturas. Portanto, torna-se importante modelar a cinética de precipitação que propicia o 

aumento das propriedades mecânicas de modo a prever o tratamento térmico adequado em 

função da sua composição química. No presente trabalho é realizada a modelagem do 

endurecimento por precipitação durante o envelhecimento e o superenvelhecimento do aço 

maraging classe 300 a fim de prever o seu comportamento durante o tratamento térmico de 

envelhecimento. Os resultados apresentam um comportamento semelhante aos reportados em 

outros trabalhos. Assim, o presente trabalho permite prever o comportamento mecânico desse 

material em diversas condições de tratamento térmico, sendo de grande valia para a 

comunidade científica e tecnológica.  

 

 

 

Palavras-Chave: Aços maraging, Envelhecimento Térmico, Ensaio de Dureza, Modelagem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Maraging steels are ultra-high strength and high toughness steels with wide application, from 

sports equipment, submarine hulls, aeronautical components to high pressure vessels. These 

equipments must have good toughness and high mechanical resistance. This combination of 

excellent mechanical properties is possible due to the precipitation hardening of a second 

phase in a solid solution supersaturated in nickel, molybdenum and titanium with rejection of 

the alloying elements at low temperatures. Therefore, it is important to model the precipitation 

kinetics that allows the increase of the mechanical properties in order to predict the 

appropriate thermal treatment according to its chemical composition. In the present work the 

modeling of the precipitation hardening during the aging and the overaging of the class 300 

maraging steel is carried out in order to predict its behavior during the aging heat treatment. 

The results presented similar behavior to those reported in other studies. Thus, the present 

work allows predicting the mechanical behavior of this material in diverse conditions of 

thermal treatment, being of great value both for the scientific and technological communities. 

 

Key-Words: Maraging steels, Aging, Hardness Testing, Modeling. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

Os aços maraging são uma classe especial de aço, já que, por serem uma liga 

quaternária de Ni-Fe-Co-Mo e com baixo teor de carbono, possuem uma combinação de ultra-

alta-resistência e alta tenacidade. Esta combinação de características é devido à presença 

destes elementos de liga que promovem a precipitação de compostos intermetálicos durante o 

tratamento térmico de envelhecimento em uma matriz cúbica de corpo centrado (CCC). O aço 

maraging recebe este nome devido à transformação martensítica (mar) que ocorre durante o 

tratamento térmico de solubilização e pela precipitação dos finos compostos intermetálicos 

durante o envelhecimento (aging).  

São vastas as aplicações disponíveis para este aço, como em vasos de alta pressão, 

cascos de submarino, componentes aeronáuticos, escudo de mísseis e foguetes e em indústria 

nuclear. Este aço é interessante para essas aplicações já que apresentam boas características 

como excelente conformabilidade no estado solubilizado ou temperado, boa soldabilidade e 

possui ainda uma combinação de alta resistência e boa tenacidade.  

O presente trabalho tem o objetivo de modelar o endurecimento por precipitação durante o 

envelhecimento e superenvelhecimento deste aço que ainda é pouco estudado no Brasil. Este 

tratamento térmico de envelhecimento foi realizado em diversas condições de tempo e 

temperatura permitindo posteriormente o levantamento de medidas de dureza sob essas 

condições de tratamento. Deste modo, foi modelada a cinética do comportamento desta 

propriedade mecânica em relação ao tempo de tratamento com auxílio de diversas equações 

que foram de utilidade tanto na caracterização do envelhecimento como no 

superenvelhecimento. As mesmas são propostas por Wilson, (1997), Sha, (2000) e Pardal et 

al., (2004). Além disso, a fração volumétrica precipitada foi estimada com base no trabalho 

proposto por Mittemeijer, (1992). Finalmente, foi estimada a energia de ativação para a 

precipitação da liga estudada de acordo com a equação de Arhenius. Os resultados apresentam 

um comportamento semelhante aos reportados em outros trabalhos. Assim, o presente 

trabalho permite prever o comportamento mecânico desse material em diversas condições de 

tratamento térmico, sendo de grande valia para a comunidade científica e tecnológica.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O AÇO MARAGING 

Os aços maraging são ligas quaternárias Fe-Ni-Co-Mo desenvolvidas no final da 

década de 50. O nome deste aço é referente aos mecanismos de endurecimento que ocorrem e 

consiste em uma transformação martensítica (mar) seguida de envelhecimento por 

precipitação (aging).  

Este aço se destaca entre outros já que é uma classe especial que obtém alta resistência 

e excelente tenacidade com baixo teor de carbono (0,02%) sem perder a maleabilidade. 

Comparando com outros aços usados no mercado (Figura 2.1), o aço maraging apresenta uma 

tenacidade à fratura relativamente maior. Estas características podem ser atribuídas a este aço 

devido ao teor de carbono e aos elementos de liga que este possui (PARDAL, 2012).  

 

Figura 2.1 Relação entre tenacidade e limite de resistência de diversos aços de alta 
resistência (RAO, 2006). 

 

O sistema cristalino da martensita presente nestes aços é cúbico de corpo centrado 

(CCC), formada por cisalhamento e apresenta uma morfologia de ripas com alta densidade de 

discordâncias e uma rede cristalina supersaturada em elementos de liga. Estas características 

implicam em um material dúctil, bom para conformação a frio e com boa usinabilidade 

devido ao extra baixo teor de carbono. As propriedades do aço maraging no estado 

solubilizado estão mostradas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 Propriedades típicas da martensita de baixo carbono e alto níquel dos 
aços maraging (Adaptada de Pickering, 1978). 

 

σLE(0,2) (Mpa) σLR (Mpa) Elongação (%) Redução de área (%) Dureza (HV) 

650-800 950-1050 17-19 70-75 290-320 
 

           

A Figura 2.2 apresenta o diagrama de equilíbrio Fe-Ni, sistema binário principal no 

qual os aços maraging se baseiam. As fases deste diagrama são L (líquido), ẟFe (solução 

sólida-ferrita ẟ), γ (Fe,Ni) (solução sólida - austenita), α (solução sólida - ferrita alfa) e FeNi3 

(composto intermetálico). Entretanto, cabe ressaltar que a fase martensítica é apresentada após 

o resfriamento rápido a partir do campo γ.  

Com a análise da Figura 2.2 pode-se notar que, para um aço que contém um percentual 

de 18% Ni, se mantida a temperaturas menores que 610ºC, as fases predominantes são a 

austenita (γ) e a ferrita (δ) em condições de equilíbrio termodinâmico (OWEN et al., 1949). 

 

 

Figura 2.2 Diagrama de equilíbrio Fe-Ni (THE MATERIALS INFORMATION 
SOCIETY, 1996). 
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O avanço no desenvolvimento deste aço se deu através da International Nickel 

Company (Inco), sendo liderada por Claurence Bieber (BIEBER, 1979). Bieber desenvolveu 

ligas de aço maraging com teores de 25%Ni e 20%Ni com o intuito de analisar o 

envelhecimento da estrutura martensítica quando adicionados elementos de liga como o 

titânio, nióbio e alumínio. Já na década de 60, foi observado que os elementos de liga 

molibdênio e cobalto, quando combinados em uma liga de ferro com 18%Ni, forneciam um 

endurecimento satisfatório ao serem envelhecidos (DECKER, 1979).  

Outros estudos foram feitos acerca da adição de elementos de liga em ligas 

quaternárias de Fe-18Ni-8Co-X e, o que mais se destacou foi o elemento de liga molibdênio. 

Com a adição de pequenos teores de molibdênio em ligas quaternárias Fe-18Ni-8Co-Ti e Fe-

18Ni-8Co-Al, atentou-se um aumento na tenacidade do aço, já que o molibdênio diminui a 

segregação de elementos de liga no contorno de grão, reduzindo, deste modo, a ocorrência de 

fratura intergranular (FLOREEN, 1964). 

Dos aços maraging, os de 18% de níquel foram os que mais se destacaram, já que 

estes apresentam maior facilidade de se tratar termicamente, além de apresentarem melhores 

resultados quanto a tenacidade e resistência mecânica após o endurecimento. Logo, em 1965, 

com o aumento de fabricantes desta série de aço, foi-se criada a especificação ASTM A538, 

atendendo a requerimentos de aços maraging 18%Ni para vasos de pressão. A seguir, na 

Tabela 2.2, está a norma resumida apresentando os 3 graus de classificação em relação às 

propriedades mecânicas e a composição química. 
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Tabela 2.2 Composição e propriedades determinadas pela ASTM 538 para aços 
maraging 18% em vasos de pressão (LINNERT, 1967). 

 

Composição Química (%) 
em peso 

Grau A Grau B Grau C 

Carbono, máx 0,03 0,03 0,03 
Níquel 17,0 - 19,0 17,0 - 19,0 18,0 - 19,0 

Cobalto 7,5 - 8,5 7,0 - 8,5 8,0 - 9,5 
Molibdênio 4,0 - 4,5 4,6 - 5,1 4,0 - 4,7 

Titânio 0,10 - 0,25 0,30 - 0,50 0,55 - 0,80 
Silício, máx 0,10 0,10 0,10 

Manganês, máx 0,10 0,10 0,10 
Enxofre, máx 0,010 0,010 0,010 
Fósforo, máx 0,010 0,010 0,010 

Alumínio 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 0,05 - 0,15 
Boro a 0,003 0,003 0,003 

Zircônio a 0,02 0,02 0,02 

Cálcio a  0,05 0,05 0,05 
a Quantidade específica que deve possuir o aço 

Propriedades Mecânicas  Grau A Grau B Grau C 
Dureza (HRC) b 34 34 34 

sLR (ksi) c 210 240 280 

sLE(0,2%) (ksi) c 200 - 235 230 - 260 275 - 305 

Along. (% em 2in) c 8 6 6 

Redução de Área (%) c 40 35 30 
b Propriedades mecânicas exigidas após solubilização, 815-950°C - Resfriamento no ar ou água 
c  Propriedades mecânicas exigidas após endurecimento por precipitação, 482 ± 4°C - 4 horas 

 

O cobalto é um dos elementos de liga mais importante que fornece indiretamente as 

características mecânicas que destacam o aço maraging em comparação com outros aços 

comerciais. Entre as décadas de 70 e 80 ocorreu um aumento significativo no preço deste 

metal. Com isso, estimulou-se o desenvolvimento do aço maraging sem a presença de 

cobalto, ou com valor reduzido em sua composição.  

As classes dos aços maraging com 18% Ni mais usuais são 200, 250, 300 e 350. Estas 

classes são nomeadas de acordo com o limite de resistência apresentado em MPa após o 

tratamento térmico de envelhecimento (RAO, 2006). Logo, 200 ksi (1379 MPa), 250 ksi 

(1724 MPa), 300 ksi (2068 MPa) e 350 ksi (2413 MPa), respectivamente. Na Tabela 2.3 e na 

Tabela 2.4 encontram-se os valores referentes à composição química usual de aços maraging 
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18% de Ni nas classes 200, 250, 300 e 350 e as propriedades mecânicas do aço maraging, 

respectivamente. 

 

Tabela 2.3  Composição química usual de aços maraging 18%Ni das classes 200, 250, 300 
e 350 com Fe em balanço (MAGNÉE et al., 1974). 

Aço Ni [%] Co [%] Mo [%] Al [%] Ti [%] 

18Ni (200) 17 - 19 8 – 9 3 - 3,5 
0,05 - 
0,15 

0,15 - 0,25 

18Ni (250) 17 - 19 7 - 8,5 4,6 - 5,2 
0,05 - 
0,15 

0,3 - 0,5 

18Ni (300) 17 - 19 8,5 - 9,5 4,6 - 5,2 
0,05 - 
0,15 

0,5 - 0,8 

18Ni (350) 17,5 - 18,5 12 - 12,5 3,8 - 4,6 
0,10 - 
0,15 

1,4 - 1,7 

 

 

Tabela 2.4 Propriedades mecânicas dos aços maraging (DECKER et al., 1979). 

Propriedade  Condição 18 Ni 200 18 Ni 250 18 Ni 300 18 Ni 350 

Tensão Limite 
de 

Escoamento 
(sLE) (Mpa) 

Solubilizada 800 800 790 830 

Solubilizada e 
Envelhecida 1310 - 1550 1650-1830 1790-2070 2390 

Tensão Limite 
de Resistência 
(sLRT) (Mpa) 

Solubilizada 1000 1010 1010 1150 

Solubilizada e 
Envelhecida 

1340-1590 1690-1860 1830-2100 2460 

Alongamento 
(%) 

Solubilizada 17,0 19,0 17,0 18,0 

Solubilizada e 
Envelhecida 6,0-12,0 6,0-10,0 5,0-10,0 8,0 

Redução em 
Área (%) 

Solubilizada 79,0 72,0 76,0 70,0 

Solubilizada e 
Envelhecida 35,0-67,0 35,0-60,0 30,0-50,0 36,0 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DA TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA  

Como mencionado, os aços maraging possuem uma microestrutura martensítica cuja 

estrutura cristalina é cúbica de corpo centrado (CCC). O mecanismo para esta transformação é 

adifusional por cisalhamento e esta estrutura cristalina estará disposta em ripas e sem maclas.  

Como é possível analisar na Figura 2.2 no item anterior, as fases presentes na região 

rica em ferro são austenita e ferrita. Quando ocorre resfriamento a partir do campo 

austenítico, nos casos em que a liga obtém entre 10 e 25% de níquel, a austenita não se 

decompõe nas condições de equilíbrio citadas, e sim se transforma em martensita de 

microestrutura cúbica de corpo centrada (MAGNÉE et al., 1974). Essa transformação inicia-

se na temperatura Mi (temperatura de início de transformação martensítica) e termina a Mf 

(temperatura final de transformação martensítica) a qual deverá ser elevada a fim de que, à 

temperatura ambiente, toda estrutura seja martensítica (SCHMIDT et al., 1990). Os teores de 

Co, Mo, e Ti presentes na liga influenciam estas temperaturas. O Ti e Mo atuam diminuindo a 

temperatura Mi, já o Co a eleva (MAGNÉE et al., 1974). 

Magnée et al. (1974) analisaram, para ligas de Fe-Ni com teores de Ni entre 9,5 e 

33,2%, o tratamento termodinâmico da transformação martensítica. No diagrama da Figura 

2.3 é apresentado as temperaturas de transformação martensítica em relação ao teor de níquel.  

 

Figura 2.3 - Diagrama transformação Fe-Ni (Adaptado de MAGNÉE et al., 1974). 
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Em casos que a martensita é novamente aquecida, observa-se duas diferentes 

situações. A primeira é que, se a liga é aquecida a temperaturas mais baixas do que a Ai 

(temperatura de início de formação austenítica) a martensita transforma-se para a 

microestrutura de equilíbrio. A segunda é que, se a liga é aquecida acima de Ai, a martensita 

irá sofrer uma transformação para austenita com a mesma composição por cisalhamento 

(MAGNÉE et al., 1974). 

O teor de níquel determina o tipo de fase formada nas ligas de ferro-níquel, como 

apresentado na Tabela 2.5 (SCHMIDT, 1990). Magnée et al. (1974) mencionaram três tipos 

de microestruturas citadas na Tabela 2.5, que podem ser obtidas no resfriamento da fase γ. Em 

ligas em que o teor de Ni esteja compreendido entre 0 e 5%, assim como em ligas resfriadas 

lentamente contendo teores de Ni entre 5 e 10%, a estrutura resultante será composta por 

grãos equiaxiais. Para ligas com teores de Ni entre 5 e 10% com taxas elevadas de 

resfriamento, assim como ligas com teores de Ni entre 10 e 25%, a morfologia encontrada é 

em forma de ripas ou lâminas (lath). A Figura 2.4 exibe uma microestrutura típica da 

martensita em ripas. 

 

Tabela 2.5 - Efeito do teor de níquel sobre a microestrutura das ligas Fe-Ni (Adaptado de 
MAGNÉE et al., 1974). 

Teor de Ni (% em 
peso) 

Microestrutura Resultante 

0 a 5 Ferrita equiaxial 

5 a 25 Martensita em ripas 

>25 Martensita lenticular (maclada) 
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Figura 2.4 Microestrutura típica da martensita em ripas (TAMURA, 1982). 

 
 

Para teores maiores que 25% de Ni haverá uma microestrutura maclada na 

transformação martensítica que ocorrerá abaixo da temperatura ambiente. O limite de teor de 

níquel em que acontecerá está transformação não é exato e dependerá da taxa de resfriamento, 

temperatura de solubilização e do conteúdo de elementos intersticiais presentes na liga 

(MAGNÉE et al., 1974).   

Para o aço maraging a microestrutura ideal de trabalho é a martensita em ripas já que 

com ela obtém-se uma melhor tenacidade em comparação com as outras estruturas. Logo, o 

teor de Ni é um fator importante e limitado para os aços tipo maraging.  

 

 

2.3 TRANSFORMAÇÕES DURANTE O ENVELHECIMENTO 

2.3.1 Envelhecimento por precipitação 

 
Nos aços maraging o endurecimento é devido a precipitação de uma segunda fase em 

uma solução sólida supersaturada em níquel, molibdênio e titânio com rejeição dos elementos 

de liga em baixas temperaturas. Com isso, estes elementos de liga devem formar finos 

precipitados durante o tratamento térmico de envelhecimento. 

Este tratamento ocorre normalmente a 480 °C, onde o tempo de tratamento depende da 

classe do aço.  Nas classes 200, 250 e 300 a faixa é de 3 a 8 horas. Já para a série 350 a faixa é 

de 6 a 8 horas (CARVALHO, 2012). 



23 

 

A densidade de precipitados formados é devido à alta densidade de discordâncias da 

estrutura martensítica no contorno das ripas, produzindo assim uma distribuição uniforme de 

partículas coerentes. Há diferentes fases durante o envelhecimento da martensita como 

mostrado na Figura 2.5 e Tabela 2.6, a qual relaciona as fases precipitadas com sua 

estequiometria e estrutura cristalina (MAGNÉE et al., 1974; TEWARI et al., 2000). 

 

 

Figura 2.5 - Curva TTT para precipitação no aço maraging 350 (TEWARI et al., 2000). 

 
 

Tabela 2.6 - Fases precipitadas no tratamento de envelhecimento dos aços maraging 
(CARVALHO, 2012). 

Fases  Estequiometria 
Estrutura 
Cristalia 

µ A7B6 Romboédrica 

ω A2B Hexagonal 

S A8B Hexagonal 

X A3B Hexagonal 

Fe2Mo A2B Hexagonal 

Ni3(Ti,Mo) A3B Hexagonal 

Ni3Mo A3B Ortorrômbica 

 

Tempo (horas) 

T
em

pe
ra

tu
ra

 (
K

) 
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Em estágios iniciais do envelhecimento em baixas temperaturas (até 450°C) há uma 

distorção romboédrica da martensita (CCC) supersaturada em elementos de liga. Nestes 

estágios são formadas as fases S, X, µ e ω. Enquanto em envelhecimentos prolongados e em 

temperatura na faixa de 450°C e 600°C surgem as fases Ni3(Ti, Mo), Ni3Mo, Ni3Ti, Fe2Mo e 

FeMo nas discordâncias da matriz martensítica (MAGNÉE et al., 1974; TEWARI et al., 

2000). 

Os primeiros a reportarem a formação da fase ω nos aços maraging de classe 300 

foram Servant & Bouzid, (1988). Tewari et al. (2000) relataram que algumas estruturas 

cúbicas de corpo centrado tendem à formação de estrutura ω e esta formação ordenada 

envolve a ocorrência de processos difusionais e de deslocamentos. 

Algumas pesquisas propõem que o tamanho e a morfologia dos precipitados do aço 

estudado alteram-se devido ao aumento do tempo de envelhecimento. Vasudevan et al. (1990) 

descreveram o crescimento dos precipitados Ni3Ti com o aumento de tempo de 

envelhecimento. Foi obtido após 3 horas, com o tratamento térmico de envelhecimento a 

482°C do aço maraging classe 250, 4,5 nm de diâmetro e 25 nm de comprimento como 

tamanho médio dos precipitados em um aço sem cobalto e, 5 nm de diâmetro e 22 nm de 

comprimento para um aço com cobalto. Já para o tratamento térmico de envelhecimento feito 

na mesma temperatura, porém por 50 horas, apresentou-se um tamanho médio para os 

precipitados do aço sem cobalto de 8 nm de diâmetro e 42 nm de comprimento, e para o aço 

com cobalto foi de 50nm de diâmetro e 380 nm de comprimento. (VASUDEMAN, 1990) 

Vasudevan et al. (1990) propuseram que o mecanismo de endurecimento Orowan é o 

responsável pelo endurecimento após o tratamento térmico de envelhecimento. Orowan 

(MEYERS et al., 1998) assegurou que se uma matriz dúctil tem partículas de uma segunda 

fase entrecortando o plano do deslizamento das discordâncias, então uma tensão adicional 

será necessária para expandir as discordâncias entre as partículas. Caso a tensão seja alta o 

suficiente para curvar as discordâncias em formato semicircular entre as partículas, então as 

discordâncias podem contornar estas partículas deixando laços de discordâncias em torno de 

partículas, como mostra a Figura 2.6  (PARDAL, 2012). 
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Figura 2.6 - Modelo de Orowan denotando  esquematicamente a discordância 
atravessando os precipitados (MEYERS, 1998). 

 

Na Figura 2.7 pode-se observar um exemplo deste mecanismo. A figura foi obtida 

através de uma microscopia eletrônica de transmissão (MET) de uma liga de alumínio 

contendo 0,2% de ouro, solubilizada e tratada termicamente a 200°C durante 60 horas com 

5% de deformação plástica. Nela pode-se notar o mecanismo de Orowan onde as 

discordâncias (A) podem contornar os precipitados. Já os pontos (B) mostram as 

discordâncias saindo do plano de cisalhamento formando um laço nos precipitados 

(PARDAL, 2012). 

 

 

Figura 2.7 – Mecanismo de Orowan em uma liga Al-Au (MEYERS, 1998). 

 

O molibdênio é o elemento principal para o endurecimento, formando, no início do 

envelhecimento, o Ni3Mo já que este tem um melhor ajuste ao reticulado com a matriz cúbica 

de corpo centrado (CCC). Ao atingir o limite máximo de crescimento, o Ni3Mo é diluído 
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durante o envelhecimento, assim como o Fe2Mo. O Ni3Ti, o qual possui uma estrutura 

hexagonal assim como o Fe2Mo, é um precipitado importante para o endurecimento do aço 

maraging devido à presença do titânio (PADIAL, 2012). 

O cobalto não se precipita como um composto intermetálico. Segundo estudos feitos, 

este permanece contido em solução sólida na matriz. O cobalto combinado com o molibdênio 

tem um efeito sinergético na estrutura da liga, como mostra a Figura 2.8. A solubilidade do 

Mo diminui com a presença de Co. Logo, ocorre o aumento da quantidade de precipitados 

ricos em Mo que são formados no envelhecimento (MAGNÉE et al.,1974).  

O precipitado Ni3Mo é formado durante o envelhecimento e o Co é o acelerador para 

isto acontecer. Como esta fase é metaestável, após uma longa duração do tratamento térmico 

de envelhecimento, essa se transforma na fase Fe2(Mo,Ti) hexagonal. 

 

Figura 2.8 - Efeito endurecedor combinado do Mo e Co (PARDAL, 2012). 
 

O endurecimento dos aços maraging é muito rápido, devido à inexistência de um 

período de incubação acompanhado pela reação de precipitação. A ausência de um estágio de 

incubação e a acelerada difusão proporcionada pela alta densidade de discordâncias na matriz 

martensítica é citada como a razão da rápida cinética de endurecimento. O tratamento de 

envelhecimento possui uma resposta de endurecimento rápida, causada pelo alto grau de 

supersaturação do soluto e a nucleação heterogênea nas discordâncias (MARTINS, 2015). 
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Em casos quando ocorre o superenvelhecimento, para longas durações do tratamento 

térmico de envelhecimento, há o coalescimento dos precipitados e o início da reversão da 

austenita. O resultado disso é a redução da resistência mecânica da liga (PADIAL, 2002). 

Para se obter alta resistência mecânica nos aços maraging 18%Ni é importante obter o 

aumento da fração volumétrica dos precipitados. Os altos níveis de resistência mecânica 

desses aços estão relacionados à altíssima fração volumétrica obtida ao se usar a combinação 

dos elementos Co e Mo (PADIAL, 2002).  

 

2.3.2 Reversão da austenita 

 

Um dos aspectos que influenciam as propriedades mecânicas dos aços maraging é a 

fase austenítica. Por isso, a reversão da austenita é um processo importante para o presente 

trabalho. 

Através de dois métodos distintos de tratamento térmico é possível obter a presença da 

austenita na microestrutura dos aços maraging. O primeiro método é quando ocorre um 

aquecimento isotérmico o qual possibilita a ocorrência da dissolução dos precipitados 

intermetálicos, e com isso inicia-se o surgimento de austenita nas regiões com altas 

quantidades de níquel. Esta austenita formada é conhecida como austenita reversa. Já no 

segundo método, o aço maraging é submetido a um ciclo térmico entre a temperatura 

ambiente e a temperatura a qual a transformação austenítica é finalizada (Af). A partir desta 

temperatura final deverá ocorrer na amostra um resfriamento rápido antes que a austenita 

atinja o equilíbrio, sendo assim, obtendo a heterogeneidade em sua composição. Com isso, em 

regiões em que há escassez de elementos de liga ocorrerá a reação martensítica. E em regiões 

ricas em Ni, Ti, Co e Mo a austenita não se transforma, sendo chamada, assim, de austenita 

retida (VISWANATHAN, 1996). 

Através do superenvelhecimento, a fase martensítica reverte-se em austenítica devido 

a difusão de Ni. Com isso, diminuem-se as temperaturas de início da fase austenítica e 

martensítica (Ai e Mi, respectivamente).  

O que influencia a quantidade de austenita retida é a duração do envelhecimento e a 

temperatura de tratamento térmico. Para os aços maraging com 18%Ni a austenita reversa 

ocorre entre as temperaturas de 500ºC a 700ºC dependendo da duração do intervalo de tempo. 

Portanto, haverá uma decomposição da martensita em austenita reversa quando a amostra é 

exposta, por tempos prolongados de tratamento, a temperaturas abaixo da temperatura de 
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início da transformação da austenita, devido ao estado da matriz martensítica ser metaestável 

(PARDAL, 2012). 

Viswanathan et al. (2005) concluíram que o aumento da quantidade de austenita 

reversa em relação ao tempo de envelhecimento é diretamente proporcional, o que é 

observado nas Figuras 2.9 (a), (b) e (c); estudo o qual não se observou a presença de austenita 

reversa na amostra envelhecida a 510°C. Entretanto, nas amostras envelhecidas a 640°C pode-

se observar a presença da fase austenítica na microestrutura do material durante o 

envelhecimento por 2 horas e 8 horas como observado nas Figura 2.9 (b) e Figura 2.9 (c), 

respectivamente. 

 

  

 

Figura 2.9 - Microestruturas do aço (a) envelhecido a 510°C por 3h, (b) envelhecido a 
640°C por 2h e (c) envelhecido a 640°C por 8h (VISWANATHAN, 1996). 

 



29 

 

Sinha et al. (1995) constataram que em aços maraging superenvelhecidos, a reversão 

da austenita está associada à dissolução de precipitados de Ni3Mo. Essa dissolução e 

subsequente à formação de Fe2Mo como precipitado que ocorre em locais ricos em Ni na 

matriz martensítica. Com isso, ocorre a microsegregação de Ni na matriz martensítica que 

influencia a redução das temperaturas Ai e Mi e, consequentemente, não há a transformação 

da martensita em regiões austeníticas onde o conteúdo de Ni estiver próximo de 20%. Já que 

esta austenita é estabilizada e não será possível que ocorra uma transformação para 

martensita. 

Estudos realizados por Xiaodong Li et al. (1995) revelaram a composição química da 

austenita reversa em três diferentes temperaturas (500ºC, 570°C e 640°C), mediante 

microanálise por espectroscopia por dispersão de energia (EDS). Na Tabela 2.7 é apresentada 

esta composição sendo perceptível que a austenita formada a 500°C é mais rica em níquel que 

aquela formada a 640°C. Entretanto, a austenita reversa apresenta teores de níquel superiores 

ao da composição química do aço.   

 

Tabela 2.7 - Composição química da austenita reversa em diferentes temperaturas de 
envelhecimento em um aço maraging 350 (XIAODONG LI et al., 1995). 

Temperatura de 
envelhecimento (°C) 

Fe (%) 
em peso 

Co  (%) 
em peso 

Ni (%) 
em peso 

Mo (%) 
em peso 

Ti  (%) 
em peso 

500 51,18 3,32 39,24 3,66 2,60 
570 57,74 5,12 32,16 3,02 1,82 
640 62,7 9,23 24,21 2,42 1,44 

 

  Nos estudos de Sha et al. (1993) foi relacionado a composição da austenita reversa 

formada a 510ºC em função do tempo de envelhecimento para a classe 300 mediante o uso de 

um microscópio de campo iônico. A precipitação iniciou-se a partir das 4 horas de 

envelhecimento como pode ser apresentado na Tabela 2.8.    
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Tabela 2.8 - Composição química da austenita reversa formada a 510 em função 
do tempo de envelhecimento para um aço maraging 300 mediante a utilização de um 

microscópio de campo iônico (SHA, 1993). 

Tempo de 
envelhecimento (horas ) 

Fe (%) 
em peso 

Co  (%) 
em peso 

Ni (%) 
em peso 

Mo (%) 
em peso 

Ti  (%) 
em peso 

4 38,5 6,3 49 3,2 2,70 
8 54,0 5,1 37,3 2,9 0,4 

128 53,5 3,5 39,2 2,7 0,3 
 

O teor de níquel na austenita formada a 500°C é maior que o teor na liga. Isto indica 

que a formação da austenita durante o envelhecimento a 500°C é devido à segregação de 

átomos de níquel nos contornos de grão e nos contornos da martensita. A transformação 

martensítica no resfriamento não acontece, pois a austenita enriquecida em níquel é estável 

mesmo na temperatura ambiente (XIAODONG LI et al, 1995). 

Ainda Xiaodong Li et al, (1995) observaram que a formação de austenita e de 

precipitados de Fe2Mo acontecem ao mesmo tempo, o que sugere que parte dos precipitados 

de Ni3(Mo, Ti) contribui para o coalescimento das partículas não dissolvidas, enquanto que o 

níquel de outras regiões dos precipitados dissolvidos é utilizado para formar austenita reversa. 

O molibdênio dos precipitados de Ni3(Mo, Ti) dissolvidos é utilizado para a formação de 

precipitados Fe2Mo. Xiaodong Li et al. (1995) sugeriram a seguinte reação: 

Ni3(Mo, Ti) → Fe2Mo + γ (rica em Ni) 

 

2.4 INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DE LIGA 

Como comentado com o surgimento dos aços maraging a partir da década de 60, foi 

observado que os elementos de liga molibdênio e cobalto, quando combinadas em uma liga de 

ferro com 18%Ni, forneciam um endurecimento satisfatório quando envelhecidos. Além 

disso, foi observado também que a série 18%Ni era mais eficiente que os aços de 25%Ni após 

o tratamento térmico de solubilização e envelhecimento, pois nas amostras com 18%Ni este 

processo era mais simples (VICTOR, 1990). 

O teor de carbono é de muita importância para os aços maraging, já que devido à 

limitação deste elemento em pequenas concentrações obtém-se uma melhor ductilidade, 

tenacidade e soldabilidade. Esta característica facilita a conformação a frio e a deformação a 
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quente devido ao impedimento da precipitação dos carbonetos de titânio e molibdênio. Além 

disso, há uma melhora na usinabilidade devido à diminuição da taxa de encruamento 

(KOVESI,1970). 

O molibdênio é um importante componente para o endurecimento dos aços. Este 

elemento, além de contribuir para o endurecimento com a precipitação do Ni3Mo, favorece 

também o aumento do limite de escoamento mesmo com a adição de um pequeno teor do 

componente (ANDRADE, 1990).  

Nos aços maraging, o cobalto age aumentando as temperaturas Mi e Mf e permite uma 

boa tenacidade com limite de escoamento elevado. Quando combinado com o molibdênio, 

possui o efeito endurecedor mais significativo. Isso acontece devido o cobalto diminuir a 

solubilidade do molibdênio na matriz martensítica, favorecendo assim, precipitados ricos em 

molibdênio (MAGNÉE, 1974). 

O titânio, nos aços tradicionais, age como um agente suplementar de endurecimento. 

Contudo, o aumento no teor de titânio acarretará o aparecimento de filmes de Ti(C,N) nos 

contornos dos grãos, que fragilizam o aço. Já nas ligas mais recentes, como os aços maraging 

sem cobalto, o titânio age como o principal elemento endurecedor. O uso de aços com teor de 

titânio não muito elevado também é recomendado, porém no caso da utilização de um teor 

mais elevado, diminui-se o teor de carbono, pois o titânio e o carbono possuem grande 

afinidade (MARTINS, 2015).  

 

2.5 TRATAMENTO TÉRMICO NOS AÇOS  

 

2.5.1 Solubilização 

 

O tratamento térmico de solubilização consiste em aquecer a liga acima da 

temperatura final de transformação da austenita (Af) com o objetivo de dissolver os elementos 

de liga e formar uma estrutura totalmente martensítica macia, como consequência do 

arrefecimento posterior à temperatura ambiente. A estrutura martensítica, assim formada, 

possui grande tenacidade devido à sua estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC). 

Entretanto, o tempo e a temperatura de solubilização dependem da composição química do 

aço e das propriedades mecânicas requeridas (PADIAL, 2002).  
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Para os aços maraging 18%Ni, a temperatura durante o tratamento de solubilização 

deverá ser superior a 730ºC para assegurar a completa transformação em austenita. Entretanto, 

para que haja o alívio das tensões residuais devido ao trabalho a quente ou a frio e, para que 

haja a completa dissolução dos precipitados, estes aços são solubilizados a temperaturas da 

ordem de 820ºC. Uma solubilização múltipla também pode ser realizada com o objetivo de 

refinar o grão da austenita prévia. Esse procedimento consiste em aquecer o material a 

temperaturas entre 870ºC e 980°C e depois reaquecer novamente a temperaturas entre 760ºC e 

815ºC. Nestes casos, não é necessária uma atmosfera especial para evitar descarbonetação 

devido ao baixo teor de carbono (SANTOS, 2001). 

      

2.5.2 Envelhecimento 

 

O tratamento térmico de envelhecimento consiste em aquecer o material a uma 

temperatura uniforme, com variação admissível de até 10°C, mantida por períodos 

relativamente longos. Este tratamento térmico é aplicado após a solubilização, sendo ele um 

mecanismo de endurecimento devido à precipitação dos compostos intermetálicos. O 

tratamento consiste no reaquecimento da liga em uma faixa de temperatura entre 370°C e 

650°C e resfriado à temperatura ambiente (SANTOS, 2001). 

 

2.6 DUREZA 

 

As propriedades mecânicas dos aços maraging variam de acordo com a sua 

composição química. Porém, a microestrutura e o tratamento térmico feito no material são 

fatores importantes para determinar as propriedades mecânicas.  

As propriedades mecânicas são diferentes para cada classe do aço estudado e essas são 

apresentadas na Tabela 2.10 para amostras já envelhecidas. 
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Tabela 2.9 - Propriedades mecânicas do aço maraging 18%Ni (Adaptado de MARTINS, 
2015). 

Propriedade 
Classe 200 Classe 250 Classe 300 Classe 350 

Solubilização 820°C/1h 

Tensão Limite de 
Escoamento (σLE) (Mpa) 

800 800 790 830 

Tensão Limite de 
Resistência a Tração (σLRT) 

(Mpa) 
1000 1010 1010 1150 

Elongação (%) 17 19 17 18 
Redução de Area (%) 79 72 76 70 

Dureza (HRc) 27 29 32 35 

Propriedade Solubilização 820°C/1h, Envelhecimento 480°C/3h 

Tensão Limite de 
Escoamento (σLE) (Mpa) 

1310-1550 1650-1830 1790-2070 2390 

Tensão Limite de 
Resistência a Tração (σLRT) 

(Mpa) 
1340-1590 1690-1860 1830-2100 2460 

Alongamento (%) 612 610 510 8 
Redução de Area (%) 35-67 35-60 30-50 36 

Módulo de Elasticidade 
(Gpa) 

181 186 190 191-199 

Módulo de Rigidez (Gpa) - 71-4 - 74,5 

Dureza (HRc) 44-48 48-50 51-55 56-59 

Tenacidade (J) 35-68 24-45 16-26 11 
Coeficiente de Poisson  0,264 0,3 0,3 0,26 

 

Sha et al. (1993) realizaram um estudo em aços maraging classe 300 a temperatura de 

envelhecimento a 510°C onde se obteve o pico de dureza a 1 hora de envelhecimento e 

sugeriram que o envelhecimento poderia ser dividido em três etapas descritas a seguir: 

1)    Estágio primário e precipitação: menor 30 minutos. 

2)    Reações de precipitação por envelhecimento que produzem o pico de dureza: 30 

minutos até 8 horas. 
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3)    Superenvelhecimento: maior de 8 horas 

Pardal (2012) também realizou ensaios de dureza em amostras do aço maraging 300, 

de características similares ao estudado no presente trabalho, que passaram por 

envelhecimento a 440ºC, 480ºC, 510ºC, 560ºC, 600ºC e 650ºC. Na Figura 2.10 e Figura 2.11 

apresentam-se as curvas do comportamento da dureza em relação com o tempo de 

envelhecimento. No envelhecimento a 440ºC a dureza aumenta de forma contínua, atingindo 

o seu pico de dureza (637 HV) com o tempo de 24 horas. Durante o envelhecimento a 480ºC, 

a dureza atinge o pico (648 HV) em 10 horas de tratamento térmico. Já no envelhecimento a 

510ºC, a amostra apresenta o pico máximo de dureza de 629 HV após 4 horas de 

envelhecimento, apresentando uma suave queda na dureza após 10 horas de envelhecimento. 

O superenvelhecimento começa a surgir nos tratamentos feitos a 560ºC, 600ºC e 650ºC, onde 

os picos de dureza são 601 HV após 1 hora, 567 HV e 465 HV após 15 minutos, 

respectivamente.  

 

Figura 2.10 Curvas de envelhecimento por precipitação. Amostras tratadas a 440ºC, 
480ºC, 510ºC e 560°C (PARDAL, 2012). 
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Figura 2.11  Curvas de envelhecimento por precipitação. Amostras tratadas a 560ºC, 
600ºC e 650°C (PARDAL, 2012). 

 

Para o aço maraging, o endurecimento que ocorre em baixas temperaturas é devido a 

precipitação de fases µ, S e/ou ω. Mas em longos tempos de tratamento térmico, os 

precipitados Ni3(Ti,Mo) e Fe2Mo são os responsáveis pelo o endurecimento. Já o decréscimo 

da dureza ocorre devido à precipitação da austenita, além do coalescimento dos precipitados 

(TAVARES et al., 2004). 

2.6.1 Ensaio de Dureza Vickers 
 

O método Vickers basea-se na relação entre carga e área de impressão dada pelo uso 

do penetrador de base piramidal com ângulo entre faces opostas de 136º, como demostrado na 

Figura 2.12. Assim sendo, a seguinte expressão é utilizada para determinar a dureza Vickers. 

                                        2.1 

 

 



36 

 

Onde:  

P – carga aplicada 

d – média das diagonais d1 e d2  

 

 

Figura 2.12 – Desenho esquemático do ensaio de dureza Vickers (Pardal, 2012). 

 

2.7 ESTUDOS DA CINÉTICA DA PRECIPITAÇÃO 

2.7.1 Modelagem do envelhecimento e superenvelhecimento 

 

Com a utilização das teorias de transformação de fase, pode-se quantificar o processo 

de endurecimento por precipitação em ligas metálicas.  

Em 1962, Floreen & Decker (1962) apresentaram que poderia ser correlacionado o 

aumento de dureza ∆H com o tempo de envelhecimento, nos primeiros estágios de dureza de 

aços maraging 18%Ni. Sha et al., (2000) usaram modelos para envelhecimento e 

superenvelhecimento de ligas apresentados por Wilson, (1997) para o aço maraging 300 

envelhecido a 510 °C. 

A Equação 2.2 (WILSON, 1997) relaciona este aumento de dureza em relação ao 

tempo de envelhecimento em estágios primários em ligas endurecidas por precipitação, 

derivada do modelo de Johnson-Mehl (1939) e Avrami (1941).  
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                                                  ∆H = (Kt)n                                                                                                   2.2 

             

           Onde:  

 

K - Constante dependente da faixa de temperatura. 

n - Expoente do tempo, levemente dependente da temperatura. 

∆H - Incremento na dureza em relação ao estado solubilizado (HV). 

t - Tempo de envelhecimento (horas). 

 

O estágio de superenvelhecimento é baseado no modelo de Orowan, sendo proposto 

por Wilson (1997) e Sha et al. (2000) pela seguinte expressão:  

 

                                                   2.3

   

Onde:  

∆H - Diferença da dureza entre a amostra endurecida por superenvelhecimento e a                         

condição solubilizada (HV).  

M - Constante dependente da taxa de temperatura.  

t0 - Tempo para o qual se produz o pico de dureza (horas). 

∆H0 - Incremento na dureza no instante t0 do começo do superenvelhecimento. 

 

Wilson (1997) empregou as equações 2.2 e 2.3 na quantificação do envelhecimento 

nos estágios primários e no superenvelhecimento na liga Fe-12Ni-6Mn. Enquanto isso, Sha et 

al. (2000) aplicaram a Equação 2.3  no superenvelhecimento do aço maraging contendo Cr a 

520 °C. O valor ∆H0 obtido foi de 140HV, sendo este valor próximo daquele obtido 

experimentalmente (141HV). A Figura 2.13  mostra os valores obtidos pelo ajuste do gráfico 

∆H-3 vs. tempo de envelhecimento em horas (SHA, 2000). 
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Figura 2.13 - Modelagem do superenvelhecimento dos precipitados um um aço maraging 

contendo Cr (SHA, 2000). 

 

Outro modelo da cinética de precipitação para o superenvelhecimento foi proposto por 

Pardal et al.(2004), sugerindo-se modelar o superenvelhecimento do aço maraging 300 para 

560°C, 600°C e 650°C pela Equação  2.4, obtida pelo ajuste de curvas do gráfico Dureza (HV) 

vs. tempo de envelhecimento (horas) apresentado na Figura 2.14. 

 

                                                   H(t)=H1 . t
p                                                                                       2.4 

Onde: 

H – Valor da dureza (HV). 

t - Tempo de envelhecimento (h). 

H1 – Valor da dureza a t = 1hora. 

p – Expoente negativo do tempo. 

 

Os resultados obtidos mediante esta modelagem foram satisfatórios, próximos aos 

valores obtidos experimentalmente. 
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Figura 2.14 - Ajuste das curvas de dureza vs. tempo de superenvelhecimento para 
560°C, 600°C e 650°C (PARDAL, 2004.). 

 

Tabela 2.10 - Valores de H1 e p para cada temperatura de envelhecimento (PARDAL, 
2004). 

Temperatura (°C ) p H1 (modelo) H1 R 

560 -0,053 593,3 601 0,99 
600 -0,054 523,3 525 0,98 
650 -0,061 428,8 424 0,99 

 

2.7.2 Fração volumétrica de precipitados 

 

Segundo Mittemeijer (1992), a análise da cinética de transformação em estado sólido 

de qualquer propriedade física (dureza, volume específico/comprimento, resistividade elétrica, 

entalpia, magnetização) pode ser determinada em função do tempo e temperatura através da 

seguinte expressão:  

                                                                                            2.5 
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Onde: 

p - Propriedade física medida durante o curso de transformação.  

po – Valores de p no início da transformação (condição solubilizada). 

p1 - Valores de p no final do processo. 

 

2.7.3 Energia de ativação dos precipitados 

 

No estudo realizado por Viswanathan et al. (1993) em aço maraging 350 fizeram uma 

estimativa da energia de ativação dos precipitados. Para tal, utilizou-se os resultados das 

curvas de dureza obtidas em relação às diferentes temperaturas. A estimação da energia de 

ativação (Q) é levantada através do tempo (t) o qual se atinge a máxima condição de dureza 

para diferentes temperaturas. Os resultados assim obtidos são ajustados pela equação de 

Arrhenius: 

 

                                                                                                  2.6 

Onde:  

Q – energia de ativação para a precipitação (kJ/mol) 

t – tempo no qual se atinge a máxima condição de dureza para cada temperatura (h) 

R – constante universal dos gases (0,008314kJ/mol.K) 

T – temperatura de envelhecimento (K) 

 

Portanto, obtém-se a energia de ativação através da inclinação da linha da reta 

(VISWANATHAN et al. 1993). O valor encontrado para a energia de ativação em Pardal et 

al. (2004) foi no valor de 132 KJ/mol através da inclinação da reta mostrada na  

Figura 2.15.  
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Figura 2.15 Obtenção de energia de ativação dos precipitados por ajuste da equação de 

Arrhenius em um aço maraging 300 (PARDAL et al., 2004). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 MATERIAL 

O material estudado é o aço maraging classe 300, mostrado na Figura 3.1, 

apresentando a forma de disco com 170 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. O material 

recebido foi fabricado pelos processos de fundição VIM (fusão no forno indutor a vácuo) + 

VAR (refusão a arco sob vácuo), laminado e solubilizado à 825ºC durante 10 horas. A 

composição química do material como recebido é apresentada na Tabela 3.1. 

 

Figura 3.1- Disco de aço maraging classe 300 como recebido. 

Tabela 3.1 – Composição química do aço maraging classe 300 estudado. 

Elemento Porcentagem em peso (%) (Fe em balanço) 
Ni 18,330 
Co 9,400 
Mo 5,000 
Al 0,106 
Cr 0,110 
Si 0,040 
Ti 0,790 
C 0,007 

Cu 0,020 
Mn 0,020 
V 0,020 
W <0,010 
P <0,005 

Mg <0,005 
N <0,001 
O <0,001 
S <0,001 
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O material recebido foi cortado em porções menores mediante serra mecânica e 

posteriormente foi efetuado o corte com cortadeira metalográfica Teclago do Laboratório de 

Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) da UFF em pequenas amostras. Logo, 

estas amostras foram retificadas, até a espessura de 2,3 mm mantendo as faces planas e 

paralelas, de modo a evitar possíveis erros de medida na execução das medidas de dureza 

conforme mencionado na seção 2.6. As dimensões finais das amostras foram de 10 mm x 10, 

mm x 2,3 mm, as quais foram destinadas cronologicamente ao tratamento térmico de 

solubilização e envelhecimento seguido de ensaios de dureza.  

 

3.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

3.2.1 Tratamento térmico de solubilização 

 

As amostras foram submetidas ao tratamento térmico de solubilização em um forno 

tubular de atmosfera controlada contendo argônio como gás inerte à temperatura de 900 ± 5ºC 

durante 40 minutos, tal como apresentado na Figura 3.2. Cabe ressaltar que as amostras foram 

posteriormente resfriadas em água. 

 

 

Figura 3.2 – Forno tubular com atmosfera controlada usado para solubilizar as 
amostras. 
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3.2.2 Tratamento térmico de envelhecimento por precipitação 

 

O tratamento térmico de envelhecimento das amostras foi realizado em um forno a 

resistência convencional em temperaturas de envelhecimento de 440ºC, 480ºC, 510ºC, 560ºC, 

600ºC e 650ºC, sendo a duração de tratamento em intervalos entre 15 minutos e 24 horas. 

Neste processo, destaca-se que as amostras foram colocadas no forno na respectiva 

temperatura de tratamento e, após atingido o tempo de tratamento, essas foram resfriadas em 

água na temperatura ambiente. 

 

3.3 DUREZA 

As medidas de dureza foram feitas pelo método Vickers com um medidor de dureza 

modelo HPO 250 na Universidade Federal Fluminense (UFF) com carga de 30 kgf durante 25 

segundos. Foram realizadas 6 medidas de dureza em cada amostra por cada condição de 

tratamento. Com estas medidas, foi possível obter as curvas de dureza vs tempo de 

envelhecimento e dureza vs temperatura. 

 

3.4 ESTUDOS DA CINÉTICA DA PRECIPITAÇÃO 

3.4.1 Modelagem do envelhecimento e superenvelhecimento 

 

Neste trabalho, após serem feitas as medidas de dureza, foi utilizada a equação 2.2, 2.3 

e 2.4 de modo a modelar a cinética da precipitação no envelhecimento e superenvelhecimento 

em intervalos de tempo característicos em cada condição. 

             

3.4.2 Fração volumétrica de precipitados 

 

A fração volumétrica de precipitados foi estimada a partir da Equação 2.5, onde neste 

caso a mesma toma a seguinte forma: 

                                                                                        3.1 



45 

 

 

Onde: 

Ht – Valor de dureza na condição de análise para uma determinada temperatura de 
envelhecimento. 

.H0 – Valor de dureza no estado solubilizado. 

Hmáx –Valor da dureza máxima para uma determinada temperatura de envelhecimento. 

 

3.4.3 Energia de ativação dos precipitados 

 

A energia de ativação foi estimada de acordo com a metodologia descrita na seção 

2.7.3, fazendo uso da Equação 2.6. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DUREZA 

A Figura 4.1 apresenta as curvas de envelhecimento por precipitação do aço maraging 

classe 300 para as temperaturas de envelhecimento de 440°C, 480°C, 510°C e 560°C. Os 

resultados obtidos mostraram certa semelhança com as curvas obtidas por Pardal et al., 

(2004). As curvas relacionadas às temperaturas de 440°C e 480°C não apresentam 

superenvelhecimento até 24 horas. A dureza aumenta continuamente e apresenta pico com o 

valor de 604 HV (em 24 horas) e 606 HV (em 10 horas), respectivamente. 

 
Figura 4.1 - Curvas de envelhecimento por precipitação. Amostras tratadas a 440°C, 

480°C, 510ºC e 560°C. 
 

O aumento da dureza de forma contínua que ocorre durante pequenos tempos de 

envelhecimento, nas baixas temperaturas de 440°C e 480°C, é devido à formação de 

precipitados S que se transformam na precipitação ordenada da fase ω conforme relatado por 

Magnée et al., (1974) e Tewari et al,(2000).  

O pico máximo de dureza para a curva relacionada a 510°C é alcançada após 4 horas 

de envelhecimento e em seguida ocorre o superenvelhecimento. O valor deste pico é de 573 

HV. Este resultado é coerente com o encontrado em Pardal et al., (2004) para os aços 
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maraging classe 300. Sha et al., (1993) obtiveram resultados diferentes para a mesma classe 

do aço maraging, em que o pico de dureza foi observado a 1 hora de envelhecimento no 

tratamento térmico feito a 510°C. Isso ocorre devido a possíveis variações nos valores da 

dureza em tratamentos térmicos feitos nessa temperatura no período compreendido entre 1 e 8 

horas. 

O pico de dureza que ocorre durante o envelhecimento a 510°C é devido à 

precipitação por nucleação e crescimento de partículas elipsoidais de Ni3(Ti,Mo) nas 

discordâncias da martensita (TEWARI et al, 2000).  

No caso do envelhecimento a 560°C o pico de dureza ocorre com 1 hora de tratamento 

térmico, cujo valor é de 577 HV. Pardal et al., (2004) obtiveram um resultado similar ao 

encontrado neste trabalho para o aço maraging classe 300. A partir deste pico de dureza, 

ocorre o superenvelhecimento, o qual caracteriza a queda da dureza. Nesta temperatura de 

tratamento a precipitação ocorre de maneira mais rápida devido ao crescimento do raio do 

precipitado, dissolução do Ni3(Ti,Mo), e formações do Fe2Mo e da austenita, que é rica em 

Ni. 

A Figura 4.2 apresenta as curvas de envelhecimento por precipitação para as 

temperaturas de envelhecimento de 560°C, 600°C e 650°C. 

 

Figura 4.2 - Curvas de envelhecimento por precipitação. Amostras tratadas a 560°C, 

600°C e 650°C. 

 

Os picos de dureza das amostras tratadas a temperatura 600°C e 650°C ocorrem com 

15 minutos de envelhecimento e são equivalentes a 542 HV e 475 HV, respectivamente. Sob 
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estas condições começa a se manifestar um superenvelhecimento característico, tal como 

apresentado na Figura 4.2. Esses resultados obtidos foram similares aos encontrados por 

Pardal et al., (2004), que obtiveram valores de 567 HV e 465 HV, respectivamente. 

A queda da dureza apresentada nas amostras superenvelhecidas a 600°C e 650°C é 

devido à precipitação da austenita e a fatores como o coalescimento e incoerência dos 

precipitados em relação à matriz. A precipitação desta austenita é devido ao fato de ocorrer a 

dissolução de precipitados e, consecutivamente, aumento do teor de níquel, o que propicia a 

formação da mesma. 

A precipitação da austenita é mais intensa com o aumento das temperaturas de 

envelhecimento estudadas (560°C, 600°C e 650°C). Isso ocorre devido ao fato de aproximar-

se da temperatura de início da transformação austenítica (Ai) que é próxima aos 690°C. Logo, 

como a quantidade da austenita é superior nas amostras tratadas a 650°C, a dureza nestas 

amostras é inferior das encontradas nas amostras tratadas a 560°C e 600°C conforme pode ser 

percebido na Figura 4.2. 

Durante o resfriamento das amostras, parte da austenita é convertida em martensita. O 

que influencia este processo é a temperatura de início de transformação martensítica (Mi), o 

que varia dependendo da composição química do aço estudado. 

A Figura 4.3 descreve a variação de dureza em função da temperatura de 

envelhecimento para diversos tempos estudados. Nesta figura é possível observar que os picos 

de dureza para os tratamentos ocorridos a 440°C, 480°C e 510°C são apresentados para 

tempos prolongados de tratamento (10 e 24 horas).  Já para os tratamentos ocorridos a 560°C, 

600°C e 650°C, os picos de dureza ocorrem a pequenos tempos de tratamento (15min e 1 

hora). 
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Figura 4.3 Variação da dureza em função da temperatura de envelhecimento 

para diversos tempos de envelhecimento. 

 

4.2 ESTUDOS DA CINÉTICA DA PRECIPITAÇÃO           

4.2.1 Modelagem do estágio primário no endurecimento por precipitação 

 

Conforme mencionado na seção 3.3.1, a modelagem da primeira etapa de 

envelhecimento por precipitação usa-se o modelo de Jonhson-Mehl, (1939) e Avrami, (1941). 

Com o uso da Equação 2.2 os valores de K e n foram obtidos com a representação gráfica 

ln(∆H) vs. ln(t) apresentada na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Representação gráfica de ln(∆H) vs. ln(t) para as amostras envelhecidas a 

440°C, 480°C, 510°C e 560°C. 

 

Os valores de n e K obtidos, representados na Tabela 4.1 para o intervalo de tempo 

avaliado, são muito próximos, em exceção à condição de envelhecimento a 560ºC. Os valores 

destes parâmetros a 560°C diferem em virtude de que nesta temperatura manifesta-se mais 

prematuramente a precipitação da austenita, mesmo antes do superenvelhecimento. 

 
Tabela 4.1 - Valores de n e k obtidos. 

Temperatura (°C) 
Intervalo de tempo 

(h) 
n K (h-1) R 

440 0,25-10 0,13 1,003E+18 0,99 

480 0,25-2,0 0,14 6,475E+19 0,98 

510 0,25-2,0 0,11 5,284E+20 0,94 

560 0,25-1,0 0,17 4,693E+14 0,99 
 

Devido aos diferentes precipitados que estão presentes no aço maraging, a modelagem 

da dureza destas temperaturas pode apresentar diferentes estágios de envelhecimento. Com 

isso, a Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7 apresentam as condições que são melhor ajustadas 

com a utilização de duas retas. Contudo, vale ressaltar que nas condições de envelhecimento 

próximas, ou seja, como exemplo 480ºC e 510ºC das Figuras 4.6 e 4.7, respectivamente, 

observa-se comparativamente um avanço na cinética do estágio 2 minimizando o seu valor. 
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Figura 4.5 - Representação gráfica de amostras envelhecidas a 440°C com ajuste através 

de duas retas. 

 

 

Figura 4.6 - Representação gráfica de amostras envelhecidas a 480°C com ajuste através 

de duas retas. 
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Figura 4.7 - Representação gráfica de amostras envelhecidas a 510°C com ajuste através 

de duas retas. 

 

Ainda com o uso da Equação 2.2, foi possível realizar uma comparação entre os 

resultados encontrados nas modelagens neste trabalho com aquela efetuada por Pardal et al, 

(2004), onde os valores experimentais foram também adicionados nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 

de modo a observar o ajuste obtido em cada condição. 
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Figura 4.8 Comparativo das modelagens efetuadas neste trabalho e por Pardal et al. 

(2004) nas amostras envelhecidas a 440°C. 

 

Figura 4.9 Comparativo das modelagens efetuadas neste trabalho e por Pardal et al. 

(2004) nas amostras envelhecidas a 480°C. 
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Figura 4.10 Comparativo das modelagens efetuadas neste trabalho e por Pardal et al. 

(2004) nas amostras envelhecidas a 510°C. 

 

4.2.2 Modelagem do superenvelhecimento no endurecimento por precipitação 
 

As curvas apresentadas na Figura 4.11 apresentam o ajuste (∆H)-3 versus o tempo de 

envelhecimento a 560°C e 600°C a fim de obter os parâmetros M e ∆Ho. Com o cálculo do 

coeficiente de correlação de ajuste linear (R) foi possível avaliar o modelo utilizado pela 

comparação entre o ∆Ho obtido pelo modelo e os valores experimentais obtidos. Os valores de 

M, ∆Ho (modelo), ∆Ho (experimental) e R se encontram na Tabela 4.2 nas condições de 

envelhecimento de 560ºC, 600ºC e 650ºC. Cabe ressaltar que a condição de 650ºC não foi 

representada graficamente na Figura 4.11 em virtude de se obter uma forte discrepância entre 

valores obtidos pelo modelo daqueles obtidos experimentalmente, tal como observado na 

Tabela 4.2. 
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Figura 4.11 - Ajuste (∆H)-3 vs. tempo de envelhecimento a 560°C e 600°C para a 

modelagem cinética do superenvelhecimento. 

 

 
            Tabela 4.2 - Valores de M, ∆Ho e R a 560°C, 600°C e 650°C. 
 

Temperatura 
(°C) 

M ∆Ho (modelo) 
∆Ho 

(experimental) 
R 

560 5,00E-09 263 277 0,96 
600 1,00E-08 213 241 0,95 

650 3,00E-07 128 175 0,99 
 

Como mostrado na Tabela 4.2, para o superenvelhecimento a 560°C obteve-se um 

resultado mais satisfatório, já que o valor determinado de ∆Ho no modelo foi de 263 HV e o 

valor obtido experimentalmente foi de 277 HV. Entretanto, para o superenvelhecimento a 

600°C o valor determinado de ∆Ho no modelo (213 HV) e o valor obtido experimentalmente 

(241 HV) são muito divergentes. Conforme supracitado, para o superenvelhecimento a 650°C 

foi obtido um valor de ∆Ho muito abaixo do experimental, apesar de obter um valor para o 

coeficiente de correlação ótimo (R=0,99). 

Em Pardal et al., (2004), a modelagem para o superenvelhecimento foi apenas 

satisfatória para o envelhecimento a 560°C, em que foi obtido um valor de ∆Ho no modelo 

(253 HV) muito próximo do valor experimental (257 HV), além de R=0,99. Contudo, os 

autores ainda relatam que, de acordo com estudos feitos por difração de raios-X, a austenita 
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formada a 600°C e 650°C é muito maior que a formada a 510°C e 560°C. Por esta razão, a 

Equação 2.3 não descreve bem o fenômeno de superenvelhecimento a 600°C e 650°C. 

Deste modo, foi efetuada a modelagem do superenvelhecimento de acordo com o 

modelo proposto por Pardal et al., (2004) para 560°C, 600°C e 650°C, onde os resultados 

através do uso da Equação 2.4 podem ser visualizados junto com os valores experimentais na 

Figura 4.12. Os valores dos parâmetros H1 e p levantados fazendo uso do modelo, assim como 

o coeficiente de correlação (R) respectivo para cada condição de envelhecimento se 

encontram detalhados na Tabela 4.3. 

 

Figura 4.12 - Ajuste das curvas de dureza vs. tempo de superenvelhecimento para 560ºC, 

600ºC e 650ºC. 

 

Tabela 4.3 - Valores de H1 e p para cada temperatura de superenvelhecimento. 
 

Temperatura 
(°C) 

P H1 (modelo) H1 R 

560 -0,063 588,5 577 0,99 
600 -0,055 513,9 541 0,95 
650 -0,062 424 410 0,97 

 

É possível verificar que a modelagem descrita por Pardal et al. (2004) denotou ser 

satisfatória para o aço estudado no presente trabalho em comparação com a modelagem 

proposta por Wilson, (1997). 
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4.2.3 Fração volumétrica dos precipitados 

 

Nas Figuras 4.13 e 4.14 é possível observar a variação da fração precipitada (f) com o 

tempo de envelhecimento para as amostras envelhecidas a 440ºC, 480ºC, 510ºC, 560ºC, 

600ºC e 650ºC. Os resultados aqui apresentados foram comparados com aqueles obtidos por 

Pardal et al. (2004) exibindo comportamento semelhante, embora para obter uma melhor 

caracterização uma maior quantidade de medidas experimentais devem ser adquiridas em 

pequenos intervalos de envelhecimento em altas temperaturas de tratamento. 

 

Figura 4.13 - Fração precipitada vs. tempo de envelhecimento para as amostras tratadas 

a 440ºC, 480ºC, 510ºC e 560ºC. 
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Figura 4.14 - Fração precipitada vs. o tempo de envelhecimento para as amostras 

tratadas a 560ºC, 600ºC e 650ºC. 

 

4.2.4 Cálculo da energia de ativação dos precipitados  

 

A Figura 4.15 exibe a representação gráfica de Ln(t) vs. 1/T do tempo no qual é 

atingido o valor máximo de dureza para cada temperatura de envelhecimento. O valor 

estimado foi de 132 kJ/mol. O resultado foi semelhante ao obtido por Pardal et al. (2004) em 

um aço maraging classe 300 cuja composição química é próxima ao  aço estudado neste 

trabalho. Assim sendo, para fins comparativos a Tabela 4.4 reúne valores de energia de 

ativação de diferentes classes de aço maraging. Portanto, o valor obtido neste trabalho está 

em anuência com aqueles baseados na literatura. 
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Figura 4.15 - Cálculo da energia de ativação do aço maraging 300. 

 

Tabela 4.4 - Energia de ativação para a reação por precipitação das diferentes classes de 
aços maraging. 

 

Aço 
Composição química base (% em 

peso) 
Q (kJ/mol) Referência 

Maraging 250 18,0Ni-8,5Co-5,0Mo-0,4Ti-0,1Al 85,8 Zhang et al. (1997) 

Maraging 300 17,9Ni-9,4Co-4,8Mo-0,8Ti-0,1Al 132,0 Pardal (2012) 

Maraging 300 18,3Ni-9,4Co-5,0Mo-0,8Ti-0,1Al 132,0 Este trabalho 

Maraging 350 18,4Ni-12,3Co-4,0Mo-1,6Ti-0,1Al 164,0 
Viswanathan et al. 

(1993) 
 

O que difere entre as quatro amostras é o teor de cobalto, molibdênio e titânio 

enquanto o teor de níquel mantem-se semelhantes. A razão Ti/Mo e o teor de cobalto 

aumentam da classe 250 para a classe 350. Os elementos de liga são responsáveis pelo o 

endurecimento por precipitação. Por isso, com o aumento desses elementos, obtém-se uma 

maior resistência mecânica e aumento dos picos de dureza, o que consequentemente acarreta 

em um aumento da energia de ativação para precipitação (PARDAL et al., 2004). 

 

 

 



60 

 

 

5 CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho, realizado em um aço maraging classe 300, permite concluir que:  

 

1.  O maior pico de dureza é encontrado após o tratamento térmico de 

envelhecimento feito a 480ºC por 10 horas.  

 

2.  O mecanismo de endurecimento por precipitação entre 440ºC e 510ºC foi 

modelado pela equação ∆H = (Kt)n e se obteve elevados coeficientes de 

correlação (R) para as modelagens feitas a temperatura 440ºC, 480ºC e 560ºC. Os 

diferentes valores de n entre as temperaturas de 440ºC e 510ºC são atribuídos à 

formação de diferentes precipitados e, para estas temperaturas, a modelagem 

também pode ser feita pelo ajuste de duas retas. 

 

3.   O modelo para o superenvelhecimento proposto por Wilson (1997) foi testado 

para as amostras envelhecidas a 560ºC e 600ºC, obtendo-se um bom ajuste aos 

resultados experimentais, embora uma melhor correlação foi obtida pela equação 

proposta por Pardal et al. (2004) para o intervalo entre 560ºC e 650ºC. 

 

4. A fração volumétrica precipitada foi estimada a partir das medidas de dureza 

conforme especificado por Mittemeijer, (1992). Os valores assim estimados 

tiveram uma boa correlação quando comparado com as medidas de dureza 

levantadas por Pardal et al. (2004), embora para obter uma melhor caracterização 

uma maior quantidade de medidas experimentais devem ser adquiridas em 

pequenos intervalos de envelhecimento em altas temperaturas de tratamento. 

 

5. A energia de ativação devido ao processo de endurecimento por precipitação foi 

estimada pela equação de Arhenius sendo de igual magnitude à reportada por 

Pardal et al.(2004), cujo valor foi de 132 kJ/mol. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base no estudo efetuado sobre a modelagem do aço maraging classe 300 sugere-

se os seguintes tópicos como sugestão de trabalho futuro: 

1. Efetuar a mesma análise realizada neste estudo em outras classes do aço 

maraging de modo a estabelecer uma correlação da cinética de precipitação no 

envelhecimento e superenvelhecimento. 

2. Realizar medidas de dureza pelo método portátil Vickers baseado na 

impedância ultrassônica de contato (UCI) de modo a comparar com os valores 

de dureza obtidos neste trabalho.  

3. Realizar ensaios por difração de raio-X para determinação e quantificação da 

austenita em diversas condições de tratamento. 

4. Caracterização meliante medidas magnéticas baseadas no levantamento do 

ciclo de histerese com campo magnético fixo, na permeabilidade magnética e 

através de ruído magnético de Barkhausen em diversas condições de 

envelhecimento. 

5. Efetuar medidas de resistividade elétrica nas diversas condições de 

envelhecimento a fim de caracterizar o fenômeno de precipitação no 

envelhecimento e superenvelhecimento. 

6. Correlacionar as medidas pelas técnicas supracitadas com as medições de 

dureza efetuadas neste trabalho com o intuito de efetuar uma nova modelagem 

baseada nas técnicas mencionadas nos itens 2-4. 
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