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Resumo 
Neste trabalho avaliou-se a utilização de ar para realização do tratamento de 
austêmpera para tratamento do ferro fundido nodular. As propriedades mecânicas 
do ferro fundido nodular são significativamente melhoradas com a realização de um 
ciclo de austêmpera, tornando o ferro fundido nodular austemperado uma alternativa 
de menor custo a aços e alumínios forjados e fundidos. O tratamento de austêmpera 
é tradicionalmente realizado em banho de sais fundidos, na faixa de 250 a 450°C, 
que por apresentar potencial poluidor e risco operacional possui maiores restrições 
por parte dos órgãos de fiscalização. Avaliou-se a utilização de um fluxo de ar 
aquecido para o resfriamento dos corpos de prova, de ferro nodular ligado ao Cu, Ni, 
Mn e Mo, da temperatura de austenitização até as temperaturas de austêmpera de 
300, 350 e 400°C. A temperatura de austenitização foi fixada em 900°C, os tempos 
de austenitização e austêmpera foram fixados em 90 minutos. Mediu-se a dureza e 
avaliou-se a microestrutura através de microscopia óptica e medida de microdureza 
dos corpos de prova tratados e do material bruto de fusão. A severidade de 
resfriamento foi adequada para obtenção de ausferrita livre de perlita. Os ciclos de 
300°C, 350°C e 400°C mostram-se possivelmente adequados para obtenção de 
ferro fundido nodular austemperado grade 3, 2 e 1, respectivamente.  
Palavras-chave: Ferro Nodular Austemperado, Austêmpera, ADI. 
 
AUSTEMPERED DUCTILE IRON: MECHANICAL PROPERTIES, VARIABLES IN 
HEAT TREATMENT AND EVALUATION OF AUSTEMPERING PERFORMED IN 
AIR 
 
Abstract 
In the present work, the utilization of air for the austempering treatment of ductile iron 
alloyed with Cu, Ni, Mn and Mo was evaluated. The mechanical properties of this 
alloy are significantly improved with the performance of an austempering cycle, 
turning the austempered ductile iron a lower cost alternative if compared to cast and 
forged steels and aluminum alloys. The austempering treatment is traditionally 
performed in molten salts baths, at temperatures of 250-450°C and, since it presents 
a great pollution potential and operational risk, it possesses more restriction from the 
supervision organs. The study consisted on the utilization of hot air flux for the 
cooling of the ductile iron specimens, from the austenitizing temperatures to the 
austempering temperatures of 300, 350 and 400°C. The austenitizing temperature 
was set at 900°C and the austenitizing and austempering times were set at 90 
minutes. The as-cast and treated specimens went through hardness and 
microhardness measurements and their microstructures were evaluated through 



optical microscopy. The severity of the cooling was sufficient in order to obtain an 
ausferrite phase free from pearlite. The cycles of 300, 350 and 400°C are possibly 
adequate for the grade 3, 2 and 1 austempered ductile iron obtention, respectively. 
Key words: Austempered Ductile Iron, Austempering, ADI. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ferro fundido nodular austemperado, amplamente conhecido por ADI (do inglês, 
Austempered Ductile Iron) apresenta boa combinação de propriedades mecânicas e 
elevada resistência ao desgaste. Essas propriedades se devem a sua microestrutura 
particular, que é composta de ausferrita e nódulos de grafita. A ausferrita é uma 
combinação de austenita de alto carbono (γHC) e ferrita acicular (αac) 

[1], [2]. Dentre as 
vantagens do ADI pode-se citar a densidade 10% menor que a do aço, o que, 
combinada com as propriedades mecânicas, o torna um material alternativo a 
diversos aços e alumínios fundidos e forjados, pois apresenta menor custo e peso 
por unidade de tensão de escoamento [3]. 
A combinação de propriedades mecânicas do ADI são variadas, indo das que 
combinam maior resistência à tração e dureza até as que apresentam melhor 
ductilidade, resistência ao impacto e resistência à fadiga. Os parâmetros do ciclo de 
austêmpera, os quais são: temperatura de austenitização (Tγ), tempo de 
austenitização (tγ), temperatura de austêmpera (Tα) e tempo de austêmpera (tα) 
consistem nos principais fatores que determinarão a microestrutura resultante e por 
consequência as propriedades mecânicas [4].  
O tempo de austenitização deve ser o suficiente para que ocorra a dissolução da 
cementita, e a difusão de parte do carbono da grafita para a matriz austenítica. 
Ferros nodulares com matriz perlítica e com maior número de nódulos por área, 
requerem menor tempo de austenitização em comparação com os de matriz ferrítica 
e baixa contagem de nódulos, pois uma parcela do carbono já se encontra 
distribuída pela matriz austenítica na forma de cementita e a distância para difusão 
do carbono a partir dos nódulos é menor. A temperatura de austenitização, que pode 
variar de 800 até 950°C é o parâmetro através do qual é definido o teor máximo de 
carbono dissolvido na austenita [5], [6].  
A temperatura de austêmpera, que tradicionalmente está entre 250 e 450°C é o 
principal fator que irá definir a combinação de propriedades mecânicas que podem 
ser obtidas no ADI. Na faixa inferior de temperatura, que pode ir até 350°C, 
privilegiam-se os ganhos de dureza e resistência mecânica, por outro lado em 
temperaturas acima de 350°C obtêm-se ganhos mais significativos de ductilidade e 
resistência ao impacto [7], [8]. 
Ainda existe divergência de resultados obtidos quanto à influência dos elementos de 
liga como Cu, Ni, Mn e Mo nas propriedades mecânicas do ADI [9]. Por outro lado a 
combinação de tais elementos é de extrema importância para aumentar a 
austemperabilidade do ferro nodular [10]. Peças que possuem regiões de maior 
espessura requerem maior adição de elementos de liga. O diâmetro crítico (DC), 
como apresentado por Voigt e Loper [11], em função da temperatura de austêmpera e 
da composição química, pode ser estimado pela equação 1.1.  
 

        
                                              

  

                                                    
                                              (1.1) 
 
O teor de carbono dissolvido na austenita em função da temperatura de 
austenitização e do teor de silício na liga é frequentemente calculado pela equação 
1.2.  
 

  
  

  

   
                       (1.2) 



 
Na equação 1.3, Neumann [12] apud Chang [13], leva em consideração os principais 
elementos de liga utilizados em ferros nodulares destinados a obtenção do ADI e 
também pode ser utilizada para estimar o teor de carbono dissolvido na austenita. 
 

  
                                                  

                            (1.3) 
 
A reação de austêmpera ocorre em dois estágios. No primeiro, conforme descrito na 
equação 1.4, ocorre à nucleação e crescimento da ferrita acicular a partir da 
austenita resfriada rapidamente da temperatura de austenitização. A nucleação e 
crescimento da ferrita acicular promove o enriquecimento de carbono da austenita 
remanescente, formando assim a austenita de alto carbono que é termicamente e 
mecanicamente estabilizada. 
 

                                (1.4) 
                                      (1.5) 
 
O segundo estágio da reação de austêmpera, como mostrado na equação 1.5, é 
indesejado, pois leva a decomposição da austenita de alto carbono em carbonetos e 
ferrita (α). Quando ocorre a transformação do segundo estágio uma diminuição 
acentuada da ductilidade do ADI é observada. 
Na tabela 1 são apresentados diferentes ciclos de austêmpera, realizados em ferros 
fundidos nodulares, a composição da liga e as propriedades mecânicas obtidas.  
 
Tabela 1 – Ciclos de austêmpera e propriedades mecânicas de diferentes ADIs. 

Elementos principais 
(% mássica) 

Tγ 
(°C) 

tγ 
(min) 

Tα 
(°C) 

Tα 
(min) 

UTS 
(MPa) 

YS 
(MPa) 

Ε 
(%) 

Dureza 
(HB) 

3,7 C, 2,6 Si, 0,19Mn, 0,62 Ni, 
0,2 Mo, 0,61 Cu 

[14]
 

910 120 380 60 963 712 11,2 278 

3,4 C, 2,41 Si, 0,15 Mn 
[7]

 927 120 371 120 1062 861 10,5 - 

3,7 C, 2,6 Si, 0,19Mn, 0,62 Ni, 
0,2 Mo, 0,61 Cu 

[14]
 

900 110 340 60 1140 830 10,2 340 

3,7 C, 2,6 Si, 0,19Mn, 0,62 Ni, 
0,2 Mo, 0,61 Cu [

14]
 

910 150 300 120 1290 952 7,5 383 

3,4 C, 3,1 Si, 0,67 Cu, 0,62 Ni, 
0,29 Mo, 0,2 Mn 

[15]
 

910 60 320 90 1433 1242 3,5 370 

3,4 C, 2,41 Si, 0,15 Mn 927 120 288 120 1470 1302 3.1 - 

3,4 C, 3,1 Si, 0,67 Cu, 0,62 Ni, 
0,29 Mo, 0,2 Mn 

[15]
 

930 120 280 40 1599 1427 3,12 445 

3,4 C, 2,41 Si, 0,15 Mn 
[7]

 927 120 
260 

+14°C/h 
120 1605 1455 2,1 - 

 
A utilização de banhos de sais fundidos (NaNO3, NaNO2 e KNO3) é comum como 
meio de austêmpera, entretanto por conta da aplicação possuem potencial poluidor, 
promovem corrosão, emissões de NOx e se tornam um passivo ambiental ao final do 
seu ciclo de utilização [16] .  
Neste trabalho é avaliado a realização de austêmpera utilizando fluxo de ar 
aquecido, com temperatura arbitrada em 220°C, como meio de resfriamento para 
obtenção de ADIs com patamar de austêmpera em 300, 350 e 400°C. Após os ciclos 
de austêmpera, a microestrutura foi analisada, a dureza medida e demais 
propriedades mecânicas apenas estimadas.  



2. MATERIAL E MÉTODOS 

Confeccionaram-se corpos de prova (CP) de formato retangular, com 
aproximadamente 265 gramas e 21 mm de lado por 83 mm de comprimento, a partir 
de um componente de ferro fundido nodular na condição bruto de fusão. Em cada 
ciclo foi empregado um corpo de prova. Como é possível observar na figura 2 D, o 
ferro fundido nodular apresenta matriz predominantemente perlítica. Analisando 
nove imagens não atacadas verificou-se que a com contagem de nódulos por 
milímetro quadrado média é de 101(±17), sendo 62%(±7%) do tipo 1. A composição 
química é apresentada na tabela 2, sendo a mesma verificada através de 
espectrômetro de emissão óptica em amostra coquilhada. Instrumentalizou-se os 
corpos de prova com termopares do tipo K, tomando-se o cuidado de manter a ponta 
do termopar na posição central do corpo de prova, região cuja taxa de resfriamento 
é menor.  
 
Tabela 2 – Composição química do ferro fundido nodular (% mássica). 

C Si Cu Ni Mn Mo 

3,56 2,30 0,66 0,53 0,32 0,18 

Mg Cr Sn P S Fe 

0,03 0,03 0,02 0,02 0,007 Bal. 

 
Para austenitização do ferro nodular utilizou-se um forno do tipo mufla, resistivo, 
previamente aquecido e com atmosfera de CO/CO2 de modo a reduzir a oxidação e 
descarburação superficial. A etapa de austenitização foi realizada por 90 minutos a 
900°C.  
Monitorou-se a temperatura na região central dos CPs, durante todo o ciclo de 
tratamento, por meio de um equipamento de aquisição de dados com taxa de 
aquisição de 2 Hz.  
Os corpos de prova ao serem retirados do forno de austenitização foram conduzidos 
de forma imediata para o dispositivo soprador de ar quente, que promoveu o 
resfriamento do CP até a temperatura objetivada de austêmpera do ciclo. O fluxo no 
dispositivo é de aproximadamente um metro cúbico por minuto, de ar aquecido a 
220°C, que é soprado através de um duto de 50 mm de diâmetro. Após atingir a 
temperatura do patamar de austêmpera, conduzia-se o corpo de prova a um forno 
do tipo poço, resistivo, previamente aquecido no qual o CP permanecia por 90 
minutos. Após a etapa de austêmpera resfriou-se ao ar os CPs até a temperatura 
ambiente. Em estudo anterior, a liga estudada apresentou bons resultados para 
tempo de austêmpera entre 60 e 120 minutos, quando a mesma foi realizada a 
380°C [17]. 
Utilizando disco abrasivo refrigerado foram cortados transversalmente os corpos de 
prova de maneira a retirar uma amostra com aproximadamente um centímetro de 
altura, nas quais se procedeu às medidas de dureza pelo método Rockwell na 
escala C. Para análise da microestrutura as amostras foram lixadas, polidas e 
atacadas com uma solução de Nital 3% e metabissulfito de sódio 10%, de maneira a 
permitir a identificação de perlita ou martensita.  Foi utilizado para captura das 
imagens um microscópio Olympus BX60M equipado com câmera e software de 
análise de imagens OmniMet 9.8. As medidas de microdureza Vickers da matriz 
foram realizadas em microdurômetro Shimadzu com carga de 100g gramas 
aplicadas durante quinze segundos. 



3. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

3.1 Ciclos de austêmpera e severidade de resfriamento 

Na figura 1 são apresentados os ciclos completos de austêmpera. A taxa de 

resfriamento deve ser suficientemente alta para garantir que não ocorra formação de 

perlita. O emprego de ADI é restrito a componentes de pequeno e médio porte. Em 

componentes de grande porte a sua utilização fica comprometida por conta das 

baixas taxas de resfriamento nas regiões de maior massa, o que gera dificuldade de 

garantir ausência de perlita em tais regiões.  

 

 
Figura 1 – Diferentes ciclos de austêmpera. 

 

Para cálculo da taxa de resfriamento, foi arbitrado o intervalo entre 900°C e 450°C, 

porque abaixo de 450°C não ocorre mais a formação de perlita. Os resultados são 

apresentados na tabela 3, e também o tempo necessário para o CP atingir a 

temperatura objetivada para o patamar de austêmpera. 

 
Tabela 3 – Taxa de resfriamento dos CPs no intervalo de 900 a 450°C e o tempo para atingir o 

patamar de austêmpera. 

Ciclo Taxa de Resfriamento (°C/s) Tempo para atingir Tα (s) 

Tα = 400°C 2,9 187 

Tα = 350°C 2,6 244 

Tα = 300°C 2,2 360 

 



As variações na taxa de resfriamento possuem como provável causa o 

posicionamento dos CPs dentro do duto de ar quente utilizado no resfriamento e 

pequenas variações na posição do termopar. A diferença de tempo para se atingir a 

Tα devem-se aos intervalos entre a temperatura de austenitização e a temperatura 

de austêmpera dos diferentes ciclos. O fato do fluxo de ar estar a 220°C também 

contribui, pois quando se tem menor diferença de temperatura entre o corpo de 

prova e o fluxo de ar, a taxa de transferência de calor é reduzida. As alternativas 

para aumentar a taxa de resfriamento incluem aumentar o fluxo de ar, reduzir a 

temperatura do fluxo até valores pouco acima da temperatura de inicio da 

transformação martensítica e aumentar a turbulência do fluxo. 

3.2 Microestrutura 

Em todos os ciclos de austêmpera observou-se a formação de ausferrita livre de 

perlita. Na figura 2, é visível que, para temperatura mais elevada, a morfologia da 

ausferrita é mais grosseira. Isso se deve ao fato que os mecanismos de crescimento 

são preponderantes em relação aos mecanismos de nucleação. Por outro lado, o 

ciclo de 300°C apresenta a microestrutura mais refinada, pois nesta temperatura os 

mecanismos de nucleação atuam de maneira mais significativa.  

 

 
Figura 2 – Microestrutura ciclo Tα = 400°C (A), ciclo Tα = 350°C (B), ciclo Tα = 300°C (C) e bruto de 

fusão (D). Ataque Nital 3% e solução de metabissulfito de sódio a 10%. 

 



3.3 – Propriedades Mecânicas: Dureza e Microdureza  

Os resultados das medidas de dureza e microdureza do material bruto de fusão e 

dos diferentes ciclos estão apresentados na tabela 4.  

 
Tabela 4 – Dureza e microdureza dos ADI obtidos nos diferentes ciclos e do bruto de fusão. 

Ciclo HRC DP* HRC HV100g DP* HV100g 

Bruto 28,2 0,8 - - 

Tα = 400°C 29,7 0,7 354 20 

Tα = 350°C 35,5 0,5 443 12 

Tα = 300°C 42,0 0,4 530 30 

* Desvio Padrão. 

 

Os valores de dureza e microdureza são coerentes, ocorrendo incremento conforme 

a temperatura de austêmpera é reduzida, algo já observado nos estudos com ligas 

contendo adições de Ni, Cu e Mo [18]. Utilizando tabela 2 de conversão da ASTM 370 
[19], pode-se estimar, conforme a ASTM 897 [20], que o ciclo de Tα=400°C é 

possivelmente adequado para obtenção de ADI Grade 1, o ciclo de Tα = 350°C é 

possivelmente adequado para ADI Grade 2 e o ciclo Tα = 300°C é possivelmente 

adequado para ADI Grade 3.  

4. CONCLUSÕES 

 

Os diferentes ciclos de austêmpera promoveram um incremento na dureza de: 

- 5,32% para o ciclo Tα=400°C; 

- 25,88% para o ciclo Tα = 350°C; 

- 48,93% para o ciclo Tα = 300°C. 

A análise do conjunto de resultados permite concluir que, nas condições 

experimentais, é possível a obtenção de ADI realizando o resfriamento com ar 

forçado aquecido, pois a severidade foi suficiente para a obtenção de ausferrita livre 

de perlita.  
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