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Parte 1 
Introdução: Como visto nas aulas anteriores, os diagramas de fases ou de equilíbrio constituem-se em 
ferramentas muito importantes para a interpretação das microestruturas de ligas metálicas. Nesta aula-
prática, será utilizado o diagrama de equilíbrio do sistema Ferro-Carbono para orientar a compreensão 
das microestruturas presentes em aços comuns, visando relacioná-las com diferentes teores de 
carbono. 
Procedimentos Experimentais: Na bancada do laboratório estarão disponíveis amostras de materiais 
metálicos (aços AISI-1020, AISI-1045, AISI-1080 e AISI-1095) recozidos. As amostras foram 
aquecidas até alcançar uma temperatura adequada para a realização do tratamento de recozimento, de 
acordo com seu teor de carbono; foram então mantidas nessas temperaturas por tempo suficiente para 
homogeneidade térmica e transformação das microestruturas, e resfriadas lentamente no interior do 
forno, após o desligamento do mesmo. Em seguida, os corpos de prova foram embutidos em resina, 
lixados e polidos, sendo posteriormente submetidos ao ataque químico superficial com reativo 
adequado (Nital 1% ou 2%), para a realização da análise microestrutural final. As amostras de aço-
1095 foram atacadas com reativo de Picral, para revelação da cementita primária. Os grupos deverão 
repetir o procedimento de preparação metalográfica para amostras 1020 e 1045; e observar e 
registrar as microestruturas das diferentes amostras de aços fornecidas. 
Resultados: O exame metalográfico permite a observação das fases constituintes do material devido 
às diferenças de coloração ou pelo contraste produzido pelas variações topográficas decorrentes do 
ataque químico. Deverão ser registrados todos os dados envolvidos no tratamento de recozimento de 
aços-carbono, bem como, os aspectos metalográficos e características particulares das microestruturas 
estudadas. 
 
Parte 2 
Introdução: O objetivo da realização de um tratamento térmico específico é a alteração das 
propriedades mecânicas dos materiais metálicos. A normalização é um tratamento térmico no qual o 
material é aquecido até uma determinada temperatura, dentro de uma faixa específica em função do 
teor de carbono do aço estudado, para a obtenção de propriedades particulares, portanto, diferentes 
daquelas obtidas após o tratamento de recozimento. O material deve permanecer certo período de 
tempo nesta temperatura, sendo posteriormente resfriado ao ar. O tratamento de normalização permite 
a obtenção de uma microestrutura com granulação mais fina que a obtida com resfriamento no forno. 
Procedimentos Experimentais: Na bancada do laboratório estarão disponíveis amostras de aços 
comerciais com composição química conhecida (AISI-1020 e AISI-1045), destinadas ao estudo 
microestrutural após o tratamento térmico de normalização. 
Resultados: Para os aços normalizados, repetir o procedimento anterior realizado para aços recozidos. 
Comparar com as microestruturas dos aços recozidos de mesma composição. 
 
Para o relatório: seguir o roteiro para redação de relatórios fornecido. Relatar em detalhes o 
procedimento experimental. Procurar na literatura (normas, etc. – citar a fonte utilizada) e indicar a 
composição química completa dos aços utilizados. Relacionar as imagens registradas das 
microestruturas com o diagrama de equilíbrio Fe-C – discutir os resultados. Explicar as diferenças 
observadas para aços recozidos e normalizados. Esse relatório deverá ser entregue até a próxima aula 
prática. 


