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RESUMO 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos são comumente empregados em projetos de engenharia 

e, por possuírem uma ductibilidade elevada, geralmente são conformados por laminação 

a frio. Este processo pode conduzir à formação de martensitas induzidas por 

deformação, e a cinética desta transformação apresenta uma relação com a composição 

química da liga. Neste estudo, coletaram-se informações relativas a sete trabalhos 

experimentais publicados sobre o comportamento desta transformação em relação à 

deformação verdadeira imposta durante o processo de laminação a frio em diversos 

graus comerciais de aços inoxidáveis austeníticos. Assim sendo, comparou-se a cinética 

da transformação martensítica destas ligas com a energia de falha de empilhamento, 

obtida através de uso de equações propostas na literatura baseadas na composição 

química das mesmas. Deste modo, através da realização de uma abordagem numérica 

com os dados coletados desenvolveu-se um modelo geral para estimar o comportamento 

de transformação martensítica de um determinado aço inoxidável austenítico através da 

sua composição química e do grau de deformação verdadeira imposto. Por fim, o 

modelo desenvolvido no presente projeto mediante uso de software MATLAB® tem 

grande potencial de aplicação em diversos setores indústrias que envolvam processos de 

laminação a frio de aços inoxidáveis austeníticos. 

 

Palavras-Chave: Aço inoxidável austeníticos, Laminação a frio, Martensita induzida 

por deformação, Modelagem numérica. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Austenitic stainless steels are commonly used in engineering projects and, because of 

their high ductility, they are usually shaped by cold rolling. This can lead to the 

formation of deformation-induced martensites and the kinetics of this conversion has a 

relationship with the chemical composition of the alloy. In this study, it was collected 

seven experimental papers on the behavior of this transformation and its relation to the 

true strain imposed during the cold rolling process in various commercial grades of 

austenitic stainless steels. Therefore, it was compared the kinetics of martensitic 

transformation of these alloys with the stacking fault energy, obtained through the use 

of equations proposed in the literature based on the chemical composition of said alloys. 

Thus, by performing a numerical approach to data collected we developed a general 

model for estimating the martensitic transformation behavior of a particular austenitic 

stainless steel through its chemical composition and the degree of true deformation 

imposed. Finally, the model developed in this project by using MATLAB® software 

has great potential for application in various industries involving cold rolling processes 

in austenitic stainless steels. 

 

Key-Words: Austenitic stainless steel, Cold rolling, Deformation induced martensite, 

Numeric model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os processos de deformação plástica a frio em aços inoxidáveis austeníticos 

(AIA) são muito empregados nas etapas finais de fabricação por consequência de sua 

grande ductilidade, assim como do elevado coeficiente de encruamento (n) que conduz 

ao endurecimento por este mecanismo podendo-se obter ganhos expressivos na 

resistência mecânica desta família de aços inoxidáveis (CALLISTER, 2012). Exemplos 

de processos de endurecimento por encruamento são a trefilação de tubos e arames, nos 

quais se ajustam ainda as dimensões finais dos componentes assim trabalhados. No 

entanto, outras aplicações onde são requeridas deformações plásticas, são observadas 

em AIA, como na fixação por deformação de tubos em acessórios, como conexões 

especiais e flanges (VICTAULIC, 2016; PYPLOK, 2016; QUICKFLANGE, 2016). A 

união por mandrilagem de feixes tubulares a espelhos de trocadores de calor 

convencionais de casco e tubo é outro exemplo de fixação por interferência muito 

empregada na indústria (CORTE et al. 2015). Além disso, o processo de 

hidroestiramento de vasos de pressão é uma metodologia adotada pela ASME Seção 

VIII div I, (2010) para beneficiar as propriedades mecânicas de determinadas 

designações de AIA, tornando a construção e economia de peso do vaso competitiva 

com outras designações de materiais para serviços de criogenia, tal como o aço 

contendo 9% Ni. Por outro lado, determinados componentes de processo construídos em 

AIA que operam em serviços cíclicos, tais como autoclaves e outros vasos de pressão, 

podem experimentar deformações plásticas locais alterando as propriedades mecânicas 

e resistência à corrosão nas referidas regiões. 

 Nos exemplos de processamento e operação supracitados pode ocorrer uma 

transformação da austenita em martensita que dependerá da composição química da 

liga, o nível de deformação verdadeira imposta, além da temperatura de arrefecimento 

do material, dentre outros fatores. Portanto, nesta família de aços inoxidáveis diversas 
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pesquisas tiveram como intuito o estudo do efeito da transformação martensítica por 

deformação plástica a frio. Neste estudo de análise de dados, foram coletadas 

informações relativas a sete ensaios experimentais obtidos na literatura sobre o 

comportamento desta transformação em relação à deformação verdadeira imposta 

durante o processo de laminação a frio. Assim sendo, comparou-se a cinética da 

transformação martensítica destas ligas com a energia de falha de empilhamento, obtida 

através de uso de equações propostas na literatura baseadas na composição química das 

mesmas. 

Conforme exposto neste trabalho inédito, foi realizado, com base na modelagem 

de transformação martensítica induzida por laminação a frio, um programa que permite 

predizer o teor de austenita transformada em martensita, baseada apenas no grau de 

deformação verdadeira imposta e a composição química da liga analisada. Deste modo, 

existe um grande interesse da indústria metal mecânica, dentre outras, na previsão do 

teor da martensita transformada que possa condicionar sua aplicação em condições 

específicas de serviço, devido às mudanças decorrentes nas propriedades mecânicas e na 

resistência à corrosão oriundas do processo de fabricação.  



11 
 

 

 

 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

 Os aços inoxidáveis (AI) surgiram pela primeira vez quando cientistas tentavam 

desenvolver um estado de passividade em ligas ferrosas. Em 1912 o experimento 

realizado por Harry Bearley´s com a adição de 12,5% cromo (Cr) no ferro (Fe) deu 

início a produção comercial do aço inoxidável (STREICHER, 2000). Neste caso, o 

material produzido possuía uma matriz de estrutura martensítica. Logo, trabalhos 

posteriores aos realizados na França por Guillet, e na Alemanha por Giesen & 

Monnartz, deram origem aos aços inoxidáveis ferro-cromo-níquel (Fe-Cr-Ni) de matriz 

austenítica, universalmente conhecidos como 18%Cr –8%Ni (DAVIS, 1996). 

Portanto, os aços inoxidáveis são ligas ferrosas com alto teor de cromo (≥10,5% 

Cr) e baixa concentração de carbono. O cromo é responsável por conferir ao material 

resistência à corrosão, superior à encontrada nos demais aços (PADILHA & GUEDES, 

1994). A alta concentração de cromo forma uma fina película aderente de óxido de 

cromo (Cr2O3) que protege à superfície da peça fornecendo deste modo resistência à 

corrosão (CALLISTER, 2001). Este fenômeno é conhecido como passivação e a 

formação ou não desta camada, sua impermeabilidade e taxa de dissolução no meio 

corrosivo serão fatores preponderantes e definidores da taxa de corrosão no metal 

(SILVA & MEI, 2006). 

Outros elementos de liga também aumentam a resistência à corrosão do aço, pois 

expandem sua faixa de passividade, tais como ocorre com a inserção de: molibdênio 

(Mo), níquel (Ni), cobre (Cu) e nitrogênio (N) (PADILHA & GUEDES, 1994; 

CALLISTER, 2001). Além disso, também são muito utilizados nos aços inoxidáveis o 

manganês (Mn), silício (Si) e alumínio (Al) (PADILHA & GUEDES, 1994). Os 
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elementos de liga adicionados, de maneira geral, são utilizados para controlar e 

estabelecer as propriedades mecânicas, físicas e a resistência à corrosão do material. 

No entanto, é importante ressaltar que em determinadas condições de 

tratamento, o carbono presente na composição pode facilmente combinar-se com o 

cromo, retirando-o de solução sólida para formar carbonetos de cromo. Este processo é 

conhecido como sensitização. Esse fenômeno ocorre nos contornos de grãos gerando 

áreas decromatizadas em torno dos carbonetos de cromo assim formados, conduzindo à 

diminuição da resistência à corrosão. 

Os aços inoxidáveis são de grande interesse na engenharia devido às suas 

qualidades como: alta resistência à oxidação e à corrosão e boas propriedades mecânicas 

a temperaturas elevadas dependendo da sua estrutura característica (SILVA & MEI, 

2006). Deste modo são amplamente utilizados desde utensílios de baixo custo, móveis e 

materiais de cozinha até componentes de veículos espaciais (SILVA et al., 2011). 

Com base na microestrutura, existem cinco grupos os quais os AI podem ser 

classificados de acordo com suas estruturas cristalinas (PADILHA & GUEDES, 1994): 

 Austeníticos (AIA): em geral com 16-39% de cromo e 6-20% de níquel; 

 Ferríticos (AIF): em geral com 10,5 a 27% de cromo e baixo teor de carbono; 

 Martensíticos (AIM): em geral com 12-17% de cromo e 0,1 a 1,0% de carbono; 

 Duplex (AID) e Superduplex (AISD): em geral com 23-30% de cromo e 2,5-

7% de níquel e adições de molibdênio; 

 Endurecíveis por precipitação: podem ser de matriz tanto martensítica quanto 

austenítica, com adições de Cu, Ti, Al, Mo, Nb ou N. 

A microestrutura formada está relacionada principalmente à composição 

química do material e ao tratamento térmico imposto. Deste modo existem elementos 

que favorecem à formação de ferrita e outros à formação de austenita na estrutura do 

aço (IMOA, 2010). 
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2.1.1 Aços Inoxidáveis Austeníticos 

Conforme comentado, os aços inoxidáveis austeníticos (AIA) foram 

introduzidos no início do século XX como resultado de trabalhos pioneiros efetuados na 

Europa. Este aço é o mais popular dentre os aços inoxidáveis e é muito utilizado nas 

indústrias de alimentos, química, energética, dentre outras. Os aços inoxidáveis 

receberam grande evolução tecnológica por volta da década de 70, onde foi possível 

introduzir técnicas de refino e tecnologias de tratamentos no material que viabilizaram o 

desenvolvimento de novos graus do aço, aumentando assim seu desempenho em serviço 

(IMOA, 2010). 

Os graus austeníticos são os aços inoxidáveis mais comumente utilizados 

porque, em muitas instâncias, eles fornecem bons níveis de resistência à corrosão 

aliadas a excelentes propriedades mecânicas (ASM, 2008). Podem ser utilizados, na 

arquitetura, na indústria automotiva, em sistemas de exaustão, coxins e juntas, ou seja, 

em produtos que demandem boa combinação de resistência e conformabilidade e, que 

ainda permitam redução de peso e design mais arrojado. Muitas das aplicações 

submetidas nesses aços requerem de bom desempenho do material durante as etapas de 

fabricação, principalmente nos processos de estampagem, que podem ocorrer em 

conjunto com o dobramento, estiramento, embutimento e laminação. 

Essas operações são dependentes das características do material, grau de 

deformação e interface ferramenta-chapa, influenciando na geometria final e qualidade 

do produto (GILAPA, 2011). 

Os AIA são responsáveis por 70 a 80% da produção mundial dentre os AI e são 

constituídos essencialmente de ligas Ferro-Cromo-Níquel, contendo em peso de 16-39% 

de Cromo, 6-20% de Níquel e 0,03-0,1% de Carbono. Outros elementos de liga podem 

ser acrescentados ao aço inoxidável austenítico de modo a fornecer maior resistência à 

corrosão e outras propriedades importantes. A Tabela 2.1 exibe os valores nominais de 

composição química de alguns AIA comumente utilizados. 
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Tabela 2.1: Composição química nominal (% em peso) de algumas designações de AIA, 

Fe balanço. (Adaptada da ASTM A240, edição de março de 2004). 

 %C %Mn %P %S %Si %Cr %Ni %Mo %N 

201 0,15 5,5-7,5 0,060 0,030 1,00 16,0-18,0 3,5-5,5 ... 0,25 

301 0,15 2,00 0,045 0,030 1,00 16,0-18,0 6,0-8,0 ... 0,10 

301LN 0,03 2,00 0,045 0,030 1,00 16,0-18,0 6,0-8,0 ... 0,07-0,20 

304 0,08 2,00 0,0045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 ... 0,10 

304L 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-12,0 ... 0,10 

316 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10 

316L 0,030 2,00 0,045 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 0,10 

317 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75 18,0-20,0 11,0-15,0 3,0-4,0 0,10 

321 0,08 2,00 0,045 0,030 0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 ... 0,10 

 

 

 

Os AIA são extremamente maleáveis e soldáveis e podem ser usados com 

sucesso desde temperaturas criogênicas até temperaturas elevadas de operação. Os aços 

inoxidáveis austeníticos apresentam diversas vantagens e desvantagens do ponto de 

vista metalúrgico quando comparado a outros aços inoxidáveis, dentre elas pode-se citar 

(IMOA, 2010): 

 Elevada usinabilidade devido a sua boa ductilidade, porém pode ser dificultada 

quando aplicado previamente um trabalho a frio no material; 

 Sua resistência à tração e dureza pode ser aumentada por operações de 

encruamento; 

 A estrutura cristalina é cúbica de face centrada (CFC) e apresenta ótima 

ductilidade mesmo em temperaturas abaixo de 0℃.  

 Não apresentam temperatura de transição dúctil-frágil; 

 São considerados a classe de aços com maior tenacidade, porém a presença de 

fases intermetálicas pode produzir perda de tenacidade no material; 

 São conhecidos por sua excelente resistência à corrosão quando submetidos a 

meios agressivos; 

 Exibem resistência à fluência por possuírem estrutura CFC. 

As principais desvantagens desta classe de aços com relação às demais famílias são 

(ASM, 2008): 
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 Menor resistência às oxidações em temperaturas cíclicas do que os aços de 

estrutura ferrítica devido ao seu maior coeficiente de expansão térmica, que 

tende a formar a camada passiva; 

 Maior susceptibilidade que as outras classes de AI à corrosão sob tensão (CST) 

se exposto a ambientes agressivos; 

 A resistência à fadiga normalmente é por volta de 30% da tensão de ruptura, ao 

contrário do caso dos aços inoxidáveis ferríticos em que este valor fica em torno 

dos 50 a 60%. Este fato, aliado ao alto coeficiente de expansão térmica, tornam 

estes aços mais susceptíveis à fadiga; 

 Não são endurecíveis por tratamento térmico (IMOA, 2010). 

No setor de transportes, em fabricação de vagões de trem, os aços inoxidáveis 

austeníticos (AIA) possuem cada vez mais espaço, principalmente devido à sua 

característica de endurecimento quando submetido a deformações plásticas 

(TAVARES, 2014). Essa importante característica ocorre devido ao aparecimento de 

martensita induzida por deformação quando estas ligas são trabalhadas a frio. No 

sistema Fe-Cr-Ni, a aplicação de deformação plástica pode levar além de defeitos 

cristalinos à formação de martensita-ε (paramagnética de estrutura hexagonal compacta 

- HC) e martensita-α’ (ferromagnética de estrutura CCC) a partir da deformação da 

austenita (γ) (TAVARES et al., 2011).  

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA 

A formação da martensita pode acontecer por resfriamento brusco ou por 

deformação. Esta transformação de fase tem as seguintes características principais: 

 Ocorre sem mudança de composição química; 

 Ocorre com mudança de estrutura cristalina; 

 Alta velocidade de transformação (~106mm/s); 

 Causa formação de grande quantidade de defeitos cristalinos durante 

transformação; 

 Existem relações de orientação entre a matriz e a fase formada; 

 Ocorre em ligas ferrosas, não ferrosas e também em não-metais. 
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Dois tipos de martensita podem ocorrer nos AIAs: martensita-𝜀, cuja estrutura 

cristalina é hexagonal compacta (HC), e de martensita-𝛼′, de estrutura cúbica de corpo 

centrado (CCC) que é ferromagnética. A austenita é determinada por uma sequência de 

átomos empilhados de maneira ABCABC, porém quando este empilhamento possui 

uma descontinuidade na sua ordem, como do tipo ABABC, obtém-se localmente a 

estrutura HC, chamada de martensita-𝜀. Para altas deformações, a martensita-𝜀 pode 

sofrer novo cisalhamento, dando origem a uma nova fase de estrutura CCC, a 

martensita-𝛼′. A Figura 2.1 apresenta um modelo básico da transformação martensítica. 

 

Figura 2.1 – Modelo de transformação martensítica (GILAPA, 2011) 

 

2.2.1 Transformação martensítica induzida por deformação 

Dentre outros, os aços inoxidáveis austeníticos como os AISI 301, 304, 316 e 

321, são suscetíveis de transformação martensítica induzida por deformação. A 

austenita transforma-se em martensita via deslocamento do plano atômico. Este tipo de 

transformação pode levar a efeitos tanto positivos quanto negativos para um metal. O 

lado positivo é que eleva a dureza e a transformação induz os efeitos de plasticidade 

(TRIP), levando a um aumento na resistência. Porém sabe-se que as deformações 

plásticas destes materiais também acarretam redução relativa da ductibilidade e 

aumentos locais na dureza. Por conta destes importantes efeitos, uma análise mais 

próxima das consequências da transformação martensítica em aços austeníticos 
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metaestáveis é um requerimento fundamental para uma aplicação econômica, viável e 

segura em indústrias como a nuclear, química e energética (SMAGA et al., 2008). 

A martensita-ε precipita em até o máximo de 5% em estágios iniciais de 

deformação, ou seja, com pequenos valores de deformação verdadeira (𝜀𝑣). Com o 

incremento da 𝜀𝑣 a martensita-α’ passa a surgir no seio da estrutura austenítica 

(GILAPA, 2011). 

Em estudos da transformação martensítica durante o ensaio de tração de um aço 

AISI 304 verificou-se que a martensita-ε se forma com níveis baixos de deformação 

plástica e alcança um pico para uma deformação de aproximadamente 5%, diminuindo 

gradualmente até zero com o aumento da deformação imposta (MANGONON & 

THOMAS, 1970). Em contrapartida, a martensita-α’ experimenta um incremento 

contínuo com o aumento da deformação plástica imposta. Resultados similares foram 

reportados em um aço AISI 316 deformado por laminação e tração uniaxial 

(SEETHARAMAN & KRISHNAN, 1981). Já outras análises, abordaram o efeito de 

diferentes taxas de deformação e estados de tensões sobre o AIA AISI 304. Em 

pequenas deformações verdadeiras e aplicando altas taxas de deformação, por volta de 

10³/s, a martensita-α’ se forma mais rapidamente, do que com baixa taxa de deformação 

(10-3/s). No entanto, em deformações verdadeiras maiores que 0,25 esse quadro se 

inverte. Esse comportamento foi atribuído ao aquecimento adiabático que devido à alta 

taxa de deformação inibe à formação de martensita. Foi observado também no AISI 304 

que há maior quantidade de martensita formada quando aplicada tensões biaxiais do que 

tensões uniaxiais (GILAPA, 2011). 

Desde 1960 foi levantada a hipótese que a martensita-ε seria nucleada a partir 

dos defeitos de falha de empilhamento. Em 2011, estudos também atribuíram às falhas 

de empilhamento à função de nucleação para formação de maclas e martensita-ε 

(TAVARES, 2014). 

 

2.3 FALHA DE EMPILHAMENTO 

Em materiais de estrutura CFC, as falhas de empilhamento são uma das 

imperfeições mais importantes. Estas são introduzidas pela dissociação das 
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discordâncias parciais de Shockely tendo um papel fundamental na sequência do 

processo de deformação plástica. Este tipo de defeito planar engloba a capacidade de 

encruamento, a corrosão sobtensão, a capacidade de estiramento e o tipo e quantidade 

de martensita formada (GILAPA, 2011). 

Quando a primeira discordância se dissocia em duas parciais de Shockley no 

material, a sequência típica da estrutura CFC muda para HC, gerando uma falha de 

empilhamento. A sequência de empilhamento que é na forma ABCABCABC gera uma 

pequena área com empilhamento HC na forma ABABABCABC que por ventura gera a 

fase paramagnética martensita-ε (GILAPA, 2011).  

 

2.3.1 Energia de Falha de Empilhamento 

As falhas de empilhamento são delimitadas por discordâncias parciais. Estas 

discordâncias parciais se repelem. Quanto maior for a energia por unidade de área da 

falha de empilhamento, mais próximas estarão as discordâncias parciais, de modo a 

minimizar a área defeituosa. A energia de falha de empilhamento (EFE) é um dos mais 

importantes parâmetros indicativos das propriedades dos materiais. Por exemplo, um 

material com baixa EFE apresenta, após deformação plástica, maior densidade de 

discordâncias, distribuição mais uniforme de discordâncias e maior energia armazenada 

na deformação do que um material com elevada EFE e deformado nas mesmas 

condições. Além disto, os materiais com baixa EFE geralmente apresentam maior taxa 

de encruamento, maior resistência à fluência e maior susceptibilidade à corrosão sob 

tensão do que materiais de elevada EFE. A mesma pode ser determinada 

experimentalmente medindo-se a distância entre as discordâncias parciais, com auxílio 

de um microscópio eletrônico de transmissão (MET). A distância de equilíbrio de 

separação entre duas discordâncias reflete o balanço entre a força de repulsão das 

discordâncias parciais e a EFE associada (GODEFROID et al., 2007) 

É comum, nos AIA estabilizados, os carbonetos precipitarem intergranularmente 

nas discordâncias e/ou em regiões com alta EFE, dentro da matriz (KÄLLQVIST & 

ANDRÉN, 1999). Portanto o valor da EFE tem grande influência na formação de ambos 

os tipos de martensita: ε e α’ (BRACKE et al., 2006). Há relatos que a martensita-ε é 

favorecida em ligas com baixa EFE, por isto pode ser formada quando a EFE intrínseca 
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for menor que 20mJ/m². Já a martensita-α’ pode ser formada em valores superiores a 

20mJ/m². No entanto, de acordo com Krupp et al., (2010) a martensita-α΄ (CCC) pode 

nuclear em materiais com baixa EFE (<20 mJ/m²) na interseção das ripas da martensita 

ε sendo a transformação resultante γ→ε→α΄. Já para materiais com alta EFE 

(>20mJ/m²), a nucleação de martensita pode ocorrer na interseção das bandas de 

cisalhamento com as falhas de empilhamento, tal como mostrado na Figuras 2.2 (a) e 

(b), na interseção das bandas de cisalhamento com o contorno de grão, com o contorno 

de maclas de deformação ou, ainda na interseção das microbandas de cisalhamento 

(TALONEN & HANNIEN, 2004; LICHTENFELD et al., 2006). 

 

Figura 2.2 – Microestrutura do AIA AISI 301LN. (a) Bandas de cisalhamento.  

(b) Nucleação das martensita-α´ na interseção das bandas de cisalhamento (TALONEN 

& HANNIEN, 2004). 

Sabe-se que a transformação direta γ→α’ também pode ocorrer através de uma 

reação de discordâncias (BOGERS & BURGUERS, 1964). Como comentado a 

susceptibilidade da transformação martensítica induzida por deformação aumenta com a 

diminuição do valor da energia de falha de empilhamento (EFE) (REICK et al., 1996). 

Isto explica porque o aço inoxidável AISI 316 (EFE ≈ 50mJ/m²) é menos metaestável 

que o aço AISI 304 (EFE ≈ 18 mJ/m²).  

Deste modo, esforços se centralizam em investigar a influência de elementos de 

liga na EFE dos AIA. Elementos tais como, níquel, magnésio, molibdênio e cobre 

aumentam o valor da EFE. Por outro lado o manganês, cromo, cobalto e silício 

diminuem a EFE (TAVARES, 2014). 
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Várias equações foram propostas na literatura em termos de determinar a EFE 

em função dos elementos presentes na liga. A Equação 2.1 foi proposta por Vitos et al. 

(2006) e é considerada a mais completa atualmente (LEBAN & TISU, 2013; SILVA, 

2016) porém muitos cientistas ainda usam a Equação 2.2, publicada por Schram & 

Reed, (1975). 

𝐸𝐹𝐸 =  25,7 +  2(%𝑁𝑖)  + 410(%𝐶)  −  0,9(%𝐶𝑟)  − 77(%𝑁) − 13(%𝑆𝑖) −  1,2(%𝑀𝑛) (2.1) 

𝐸𝐹𝐸 = −53 +  6,2(%𝑁𝑖)  +  0,7(%𝐶𝑟)  +  3,2(%𝑀𝑛)  +  9,3(%𝑀𝑜)   (2.2) 

 

Recentemente foi estudada a variação do valor de EFE com a temperatura do 

ambiente. Behjati et al., (2014) sugeriu uma fórmula linear para a relação da variação de 

EFE em temperatura próximas de 20º C. O modelo concluído propõe que uma alteração 

de +1º C equivale a uma variação de +0,07mJ/m², sendo válido apenas em temperaturas 

entre -30 º C e 70 º C. 

 

2.4 MODELAGEM DE TRANSFORMAÇÃO 

O estudo de equações obtidas a partir de valores experimentais é de extrema 

importância de modo a estabelecer uma análise comparativa com todos os AI sujeitos a 

fenômenos de transformação martensítica. Esse tipo de modelagem não é simples para 

materiais metaestáveis, devido à complexa interação entre as condições externas, 

evolução microestrutural e resposta mecânica. A seguir são apresentadas algumas 

equações encontradas na literatura para a fração volumétrica de austenita transformada 

em martensita-α’ com a deformação verdadeira imposta em AIA. 

A quantidade de martensita-α’ formada pode ser obtida utilizando a teoria 

desenvolvida por Olson e Cohen (TALONEN & HANNIEN, 2004). A Equação 2.3 é a 

que relaciona a fração volumétrica de martensita-α’ (Cα’) com a deformação (ε). 

𝐶𝛼′ = 1 − 𝑒𝑥𝑝{−𝛽[1 − exp(−𝛼𝜀)]𝑛}                    (2.3) 

Nessa Equação α e β são constantes dependentes da temperatura e o expoente n 

tem valor fixo igual a 4,5. A constante α está relacionada ao caminho de formação de 
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banda decisalhamento e é fortemente influenciada pela EFE nos AIA. Já a constante β é 

proporcional à probabilidade de nucleação de um embrião de martensita-α’ nas 

interações das bandas decisalhamento (TALONEN & HANNIEN, 2004). 

Choi & Jin, (1997) analisaram os valores experimentais obtidos da porcentagem 

de austenita transformada em martensita em função da deformação imposta no processo 

de trefilação. Curvas sigmoidais, obtidas nesta análise, exibiram o melhor ajuste para 

ambos os casos. Modelagens da cinética de precipitação de martensita fazendo uso de 

uma função sigmoidal foram efetuados por Tavares et al., (2009) no AIA AISI 201 

modificado. Nestes estudos, a modelagem do volume de fração de martensita (Cα’), 

formada como resultado da deformação plástica é dada pela Equação 2.4 (TAVARES et 

al., 2009). 

𝐶α(ε) = 𝐶𝛼′𝑠. 𝑒−𝑒(−𝑛.(𝜀−𝐾))
    (2.4) 

Onde: 

Cα(ε): Fração volumétrica de fase martensita-α´ induzida por deformação; 

Cα's: Valor de saturação da fração volumétrica de martensita-α´ precipitada; 

ε: Deformação verdadeira imposta na amostra; 

n: Constante relacionada com a velocidade de transformação de martensita-α´; 

K: Constante do tempo, relacionada com o período inicial de transformação de 

martensita-α´. 

 

A linearização da Equação 2.4 permite a obtenção das constantes n e K, tal como 

mostrado na Equação 2.5 (TAVARES et al., 2009). 

𝑙𝑛 [−𝑙𝑛 (
𝐶α(ε)

𝐶𝛼′𝑠
)] = −𝑛 ∙ 𝜀 + 𝑛 ∙ 𝐾   (2.5) 

Os valores do n e do K são obtidos por meio do ajuste de uma reta no gráfico 

ln(-ln(Cα(ε)/Cα's)) vs. ε. O valor de Cα's representa a máxima quantidade de martensita 

que pode ser formada, ou limite de evolução da precipitação desta fase, sendo 

geralmente adotada a unidade para AIA e teoricamente corresponderia à fração 
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volumétrica de austenita da condição não deformada ou solubilizada (TAVARES et al., 

2014). 

 A Figura 2.3 mostra o ajuste da fração volumétrica de martensita precipitada 

Cα'(ε) versus a deformação verdadeira imposta (ε) no aço AIA AISI 201 modificado que, 

mediante determinação das constantes n = 4,120 e K = 0,361, resultou na obtenção de 

um coeficiente de correlação R2 = 0,993. 

 

Figura 2.3 – Ajuste de uma função sigmoidal na cinética de precipitação de martensita 

induzida por deformação para o AIA AISI 201 Modificado (TAVARES et al., 2009). 

 

 Estudos recentes têm sido feitos sobre as variáveis de processo que influenciam 

consideravelmente no comportamento da curva sigmoidal de transformação 

martensítica, porém correlações precisas ainda não foram determinadas. Baseado nos 

trabalhos apurados, os fatores mais prováveis são: taxa de deformação (PENG et al., 

2015), tamanho inicial de grãos austeníticos (REZAE et al., 2013) e o processo de 

conformação (NAKADA et al., 2010). 
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2.5 CASOS DE OCORRÊNCIAS DE FALHAS EM AIA AISI 321 

 De acordo com Jha et al., (2008) o aço inoxidável austenítico AISI 321 é usado 

em tubos curvados para transferir produtos criogênicos de armazenamento para os 

coletores de saída de sistemas de propulsão na indústria aeroespacial. Para curvar esses 

tubos sem o surgimento de rugas, podem ser adotadas duas metodologias diferentes. 

Um método é o curvamento do tubo com uso de gabaritos com preenchimento prévio do 

mesmo com argila ou areia na temperatura ambiente. Na outra metodologia, um tubo é 

preenchido com água e, logo arrefecido para 77 K com nitrogênio líquido (LN2) antes 

de ser curvado. Entretanto, no teste de qualificação de uma dessas linhas para passagem 

de hidrogênio líquido (LH2) como propelente se desenvolveram trincas na região 

curvada. Os resultados deste estudo indicam que a falha do tubo foi resultado de uma 

soma de fatores que vão desde o processo de extrusão inapropriado do tubo, um alto 

nível de inclusões de óxidos no material que agiram como locais preferenciais para a 

propagação das trincas, além do processo de transformação martensítica induzida por 

deformação decorrente do tubo quando curvado em nitrogênio líquido. Em relação à 

martensita, uma quantidade transformada de 50% somada à baixa temperatura (-170º C) 

fez com que a tenacidade diminuísse vertiginosamente podendo chegar a 15% do seu 

valor inicial, quando a estrutura é totalmente austenítica. A Figura 2.4 evidencia a falha 

em questão. 

 

Figura 2.4 – Falha na região de curvatura de uma tubulação de aço austenítico 

inoxidável AISI 321 (JHA et al., 2008). 

 Recentemente, Corte et al., (2015) avaliaram a falha de um tubo de AISI 321 

correspondente a um feixe tubular de um trocador de calor das unidades de compressão 

de gás para resfriamento e purificação do gás em plataformas offshore. A falha ocorreu 

na região de mandrilagem onde o tubo e fixado ao espelho por deformação plástica. De 
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acordo com os autores, o mecanismo da falha foi corrosão sob-tensão (CST) devido ao 

elevado teor de cloretos da água de refrigeração, embora possa existir uma influência da 

martensita produzida pela mandrilagem. As fissuras se iniciaram na superfície exterior 

estando localizadas na região da fenda entre o tubo e o espelho. 

 O mercado atual do AIA AISI 321 no Brasil está voltado para aplicações na 

indústria automotiva em coletores de escapamento de gases de combustão, em 

substituição de aços inoxidáveis ferríticos (AIF). Peças complexas por estampagem e 

solda podem ser realizadas nesta designação atendendo a uma maior eficiência 

energética do motor devido a sua elevada resistência a altas temperaturas e 

refratariedade pela sua estrutura cúbica de face centrada (CFC). Paralelamente, Leban & 

Tisu, (2013) analisaram as razões para a presença de corrosão localizada e CST que 

ocorreu em um protótipo de uma manga de exaustão conformada a frio após realizados 

testes de procedimentos de limpeza com diversos produtos químicos. Neste contexto, 

foi verificada uma forte susceptibilidade de transformação martensítica produto da 

conformação plástica a frio no AIA contendo 0,043%C. Em relação à corrosão 

localizada, os autores atribuem que pode ter ocorrido pelo afloramento de inclusões de 

TiN na superfície após do processo de conformação plástica a frio do componente 

estudado. Deste modo, os autores presumem que o início dos pites foi causado pela 

degradação da camada passiva, devido à dissolução preferencial da matriz adjacente em 

relação às partículas de TiN, já que a inclusão de TiN é catódica em relação à matriz de 

AIA. Os resultados também indicam que a martensita oriunda da deformação plástica 

pode ser a causal do início da corrosão por pites. Jafari, (2010); Leban & Tisu, (2013) 

ressaltam ainda que a martensita transformada é mais susceptível de corrosão do que a 

matriz austenítica. Finalmente, a influência de inclusões de nitreto de titânio sobre a 

iniciação e propagação de trincas de CST não foi comprovada. Neste caso, a maioria das 

trincas foram iniciadas em martensita transformada (LEBAN & TISU, 2013). 

Tomando estes casos como exemplo, evidencia-se a importância de prever a 

transformação martensítica por deformação a frio em aços inoxidáveis austeníticos.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 CONSIDERAÇÕES ADOTADAS 

A proposta do trabalho é relacionar, por meio de equações, os valores da 

composição química de AIA com a energia de falha de empilhamento e utilizar esta 

variável obtida para estimar a cinética de transformação martensítica que a liga 

apresentará quando induzida por deformação a frio empregando-se como ferramenta um 

programa desenvolvido em MATLAB ®. 

A equação escolhida para definir a EFE foi a Equação 2.1, proposta por Vitos et 

al., (2006) apresentada na seção 2.3.1, por ser considerada a mais completa em termos 

de elementos constituintes (SILVA, 2016), e por valorizar a influência do carbono 

(TAVARES, 2014).  

Por fins de praticidade, o modelo de transformação considerado foi a formação 

direta de austenita-γ → martensita-α’, partindo de um material contendo apenas a fase 

austenita. A formação intermediária de martensita-𝜀 descrita na seção 2.3.1 pode ser 

desconsiderada para aços que apresentem EFE>20mJ/m² (KRUPP et al., 2010). Sob 

estas condições, o termo Cα's nas Equações 2.4 e 2.5 passa a ter valor unitário, pois, 

como explicado na seção 2.4, o valor de saturação da fração volumétrica de martensita-

α´ precipitada corresponderá a todo o aço. 

Neste estudo considerou-se apenas experimentos em que a transformação 

martensítica foi induzida por laminação e em temperatura ambiente. Este critério de 

seleção é importante para anular possíveis variações de resultados causadas pelo 

processo de conformação e/ou temperatura, visto que a influência destes fatores ainda 

não foi determinada com precisão.  
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Pequenas variações de temperatura do valor nominal de 20ºC podem ter 

influenciado no valor da EFE porém são inevitáveis e acredita-se que não inviabilizaram 

nenhum dos estudos que especificaram a temperatura, apenas mencionaram como 

temperatura ambiente. Contudo, um dos estudos apresentou uma variação significativa 

de temperatura: Forouzan et al., 2010 aonde o aço AISI 304L foi laminado a 0º C. Neste 

único caso, aplicou-se o modelo de Behjati et al., (2014) para variação do valor de EFE. 

Quando apresentado, seu valor será o calculado pela Equação 2.1 com                 -

1,40mJ/m² equivalente a variação de -20º C (0,07mJ/m² para cada 1 º C) do valor 

nominal de temperatura. 

Em suma, os requerimentos necessários a coleta de dados experimentais foi: 

 Inicialmente ser um aço inoxidável austenítico, com apenas uma fase; 

 Ter composição química analisada com precisão de, no mínimo, duas casas 

decimais; 

 Apresentar EFE>20mJ/m² pelo uso da Equação 2.1; 

 Ter sido laminado a frio em temperatura ambiente. 

 

3.2 SOFTWARES UTILIZADOS 

A maioria dos resultados experimentais coletados foram originalmente 

publicados na forma de gráficos cartesianos. Para a obtenção de valores numéricos a 

partir destes gráficos foi utilizado o software WebPlotDigitizer-3.8, que obtêm o valor 

de cada marcação no gráfico por medição de pixels. 

Depois de obtidos os valores numéricos, utilizou-se o software CurveExpert v1.4 

de modo a determinar as funções que descrevem o melhor comportamento dos valores 

experimentais coletados. Mais especificamente, foram usadas as ferramentas “Apply 

Fit” e “CurveFinder” do mesmo, elas funcionam a partir de uma tabela Nx2, equivalente 

a um número N de valores de duas variáveis: X (variável da abcissa) e Y (variável da 

ordenada) e buscam a função que melhor descreve o comportamento da tabela por 

métodos numéricos. Na ferramenta “Apply Fit”, o usuário define a equação desejada e o 

programa itera as constantes com precisão de até doze algarismos significativos. Na 

ferramenta “CurveFinder”, a função não é definida e são testadas funções das famílias: 
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polinomiais de até terceira ordem, regressão linear, exponencial, Lei de Potência, Yield-

Density, sigmoidais, funções de crescimento e outras não especificadas. O parâmetro de 

determinação de melhor resultado usado pelo programa é o coeficiente de correlação 

(R). 

Para elaboração de gráficos originais, utilizou-se o Origin Pro 7.0 e para a 

confecção de scripts de programação foi utilizado o MATLAB R2013a com uma 

extensão de software livre, o Plotly. 

  

3.3 DADOS COLETADOS 

Procurou-se em publicações científicas, trabalhos que continham os valores 

experimentais da transformação martensítica induzida por laminação em temperatura 

ambiente em aços austeníticos inoxidáveis e que também fornecessem um valor preciso 

da composição química do material. Foram reunidas cinco fontes contendo o 

comportamento experimental de sete AIA distintos, sendo elas: TAVARES et al. 2009; 

FOROUZAN et al. 2010; NAKADA et al. 2010; TAVARES, 2014 e SILVA, 2016. A 

fórmula regente para a os valores considerados da deformação verdadeira (𝜀𝑣) foi a da 

Equação 3.1. 

 

𝜀𝑣 = ln (
ℎ𝑓

ℎ
)     (3.1) 

Onde: 

hf: espessura final; 

h: espessura inicial. 

 

Todos os trabalhos coletados apresentaram seus resultados pela mesma fórmula 

regente, exceto Nakada et al 2010. Nele, estavam publicados os valores da tensão 

efetiva para laminação em estados planos de deformação que obedece a Equação 3.2. 
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𝜀𝑣 =
2

√3
ln (

ℎ𝑓

ℎ
)     (3.2) 

Onde: 

hf: espessura final; 

h: espessura inicial. 

 

Neste caso, os valores considerados foram adaptados do original, anulando o 

multiplicador que difere as Equações 3.1 e 3.2.  

A Tabela 3.1 apresenta os valores coletados das composições químicas de cada 

AIA, mostrando todos o valor percentual em peso de todos os elementos químicos 

comtemplados na Equação 2.1. Nesta tabela, uma atenção deve ser dada a que a 

quantidade de casas decimais foi registrada assim como publicada, com o intuito de 

avaliar a precisão de medida de cada composição química. 

Tabela 3.1 – Composição química dos materiais usados nos experimentos levantados 

AIA 
Percentual em peso do elemento. Fe balanço. 

%Ni %C %Cr %N %Si %Mn 

AISI 201mod; Tavares et al., 2009 3,99 0,06 15,00 0,05 0,45 7,07 

AISI 316; Nakada et al., 2010 10,10 0,03 16,30 0,00 0,48 0,94 

AISI 304L; Forouzan et al., 2010 8,22 0,027 18,20 0,00 0,427 1,58 

AISI 321 BC; Tavares, 2014 9,22 0,015 17,11 0,014 0,522 0,853 

AISI 321 MC; Tavares, 2014 9,08 0,035 17,16 0,016 0,410 1,50 

AISI 321 AC; Tavares, 2014 9,793 0,064 17,527 0,084 0,303 1,654 

AISI 321; Silva, 2016 9,04 0,009 17,05 0,009 0,480 0,82 

 

 As Tabelas 3.2 a 3.8 apresentam os valores numéricos equivalentes aos pontos 

experimentais dos sete AIA, obtidos dos gráficos de porcentagem (ou fração) 

volumétrica de martensita-α’ versus módulo da deformação verdadeira oriundos dos 

cinco trabalhos mencionados. A obtenção dos números foi possível através do software 

WebPlotDigitizer-3.8, que se baseia em medição de pixels para calcular os números.  
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Tabela 3.2 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 

201mod, oriundo do estudo de Tavares et al., 2009 

AISI 201mod; Tavares et al., 2009 

|𝜀𝑣| 0,07 0,16 0,31 0,48 0,69 0,90 1,32 

% martensita-α’ 3,1 9,9 35,0 55,8 79,3 88,7 99,0 

 

Tabela 3.3 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 316 

após adaptação de deformação efetiva para deformação verdadeira, oriundo do estudo 

de Nakada et al., 2010 

AISI 316; Nakada et al., 2010 

|𝜀𝑣| 0,29 0,92 1,14 1,51 2,23 3,38 

% martensita-α’ 0,2 14,9 22,8 41,7 64,5 77,8 
 

Tabela 3.4 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 304L, 

oriundo do estudo de Forouzan et al., 2010 

AISI 304L; Forouzan et al., 2010 

|𝜀𝑣| 0,11 0,22 0,36 0,51 0,69 0,92 1,20 1,61 

% martensita-α’ 3,2 28,1 55,1 82,1 80,1 87,2 88,1 91,4 
 

Tabela 3.5 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 321 

BC, oriundo do estudo de Tavares, 2014 

AISI 321 BC; Tavares, 2014 

|𝜀𝑣| 0,00 0,09 0,17 0,33 0,52 0,76 1,26 

% martensita-α’ 3,1 11,0 50,7 76,8 92,7 95,1 99,2 
 

Tabela 3.6 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 321 

MC, oriundo do estudo de Tavares, 2014 

AISI 321 MC; Tavares, 2014 

|𝜀𝑣| 0,00 0,09 0,17 0,33 0,52 0,76 1,01 1,26 1,64 2,01 2,29 2,77 

% martensita-α’ 0,9 1,3 1,7 6,7 15,0 30,9 37,4 38,4 56,8 66,4 85,9 100,0 
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Tabela 3.7 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 321 

AC, oriundo do estudo de Tavares, 2014 

AISI 321 AC; Tavares, 2014 

|𝜀𝑣| 0,09 0,17 0,33 0,52 0,76 1,01 1,26 1,64 2,01 2,29 2,77 3,20 3,68 

% martensita-α’ 0,6 0,6 0,9 2,9 5,4 8,2 14,0 16,8 31,8 31,3 44,7 58,7 61,5 

 

Tabela 3.8 – Valores numéricos coletados dos pontos experimentais do AIA AISI 321, 

oriundo do estudo de Silva, 2016 

AISI 321; Silva, 2016 

|𝜀𝑣| 0,01 0,11 0,28 0,56 1,01 1,99 2,48 2,95 

% martensita-α’ 0,0 16,7 70,8 98,7 99,8 96,9 99,8 99,8 

 

A Figura 3.1 apresenta os pontos experimentais obtidos dos cinco estudos 

coletados, equivalente aos mesmos dados das Tabelas 3.2 a 3.8. 

 

Figura 3.1 – Valores experimentais da porcentagem volumétrica de martensita-α’ versus 

módulo da deformação verdadeira dos sete AIA 
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3.4 OBTENÇÃO DAS CONSTANTES SIGMOIDAIS 

 Depois de obtidos os valores numéricos de todos os pontos experimentais, 

tornou-se possível encontrar as constantes “n” e “K” da Equação 2.4 que definem a 

curva sigmoidal que melhor representa cada ensaio. Para este fim, utilizou-se a 

ferramenta “Apply Fit” com a opção “User Model” do software CurveExpert v1.4. A 

função definida pelo usuário foi a Equação 2.4. Foi considerado que 𝐶𝛼′𝑠 = 1, a 

variável da abcissa (X) é o módulo da deformação verdadeira e a variável da ordenada 

(Y) é a fração volumétrica de martensita-α’. A Figura 3.2 demonstra o resultado obtido 

para o AIA AISI 201mod; Tavares et al., 2009 considerando como variáveis os valores 

da Tabela 3.2. 

 

 Figura 3.2 – Resultados fornecidos pelo CurveExpert v1.4 sobre as constantes 

sigmoidais do AIA AISI 201mod (TAVARES et al., 2009). 

 

Os valores obtidos neste método desviaram pouco dos valores publicados no 

artigo Tavares et al., 2009, que foram: K=0,361 e n=4,120. Assim validado, repetiu-se 

este método de obtenção de valores das constantes “n” e “K” pelo “Apply Fit” do 

CurveExpert v1.4 nos AIA restantes e a Tabela 3.9 apresenta os resultados obtidos 

. 
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Tabela 3.9 – Valores das constantes sigmoidais “n” e “K” e coeficiente de correlação 

(R) dos sete AIA considerados 

AIA n K R 

AISI 201mod; Tavares et al., 2009 4,179 0,343 0,999 

AISI 316; Nakada et al., 2010 0,973 1,501 0,988 

AISI 304L; Forouzan et al., 2010 5,190 0,273 0,979 

AISI 321 BC; Tavares, 2014 8,641 0,152 0,991 

AISI 321 MC; Tavares, 2014 1,258 1,071 0,986 

AISI 321 AC; Tavares, 2014 0,648 2,406 0,995 

AISI 321; Silva, 2016 9,682 0,167 0,999 
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4 RESULTADOS 

4.1 DEFINIÇÃO DE MODELO 

Os valores da Energia de Falha de Empilhamento (EFE) de cada material foram 

calculados pela Equação 2.1 baseado nas composições químicas da Tabela 3.1 e foram 

organizados na Tabela 4.1.  

No caso do AISI 304L; Forouzan et al., 2010 o valor apresentado é valor 

corrigido pela equação de Behjati et al., 2014 equivalente à variação da temperatura de 

laminação. A Equação 2.1 deste AIA apresentou o valor de 29,38mJ/m² na temperatura 

de 0º C porém foi corrigido em -1,40mJ/m² para ser considerado o correspondente em 

20º C, equivalente a uma temperatura ambiente. 

Tabela 4.1 – Valores de EFE dos experimentos coletados 

AIA 
EFE 

(mJ/m²) 

AISI 201mod; Tavares et al., 2009 26,60 

AISI 316; Nakada et al., 2010 36,16 

AISI 304L; Forouzan et al., 2010 27,98 

AISI 321 BC; Tavares, 2014 25,92 

AISI 321 MC; Tavares, 2014 34,40 

AISI 321 AC; Tavares, 2014 43,44 

AISI 321; Silva, 2016 24,21 

 

Os valores de EFE, quando colocados juntos às curvas de transformação 

martensítica da Figura 3.1 evidenciam a forte correlação deste indicador com a o 

comportamento da transformação martensítica, como apresentado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Valores experimentais da porcentagem volumétrica de martensita-α’ versus 

módulo da deformação verdadeira exibindo os valores de energia de falha de 

empilhamento de cada liga analisada. 

 

Para estimar um modelo de equação que aceite EFE como variável de entrada e 

forneça “n” e “K” como variáveis de saída, foi usada a ferramenta CurveFinder do 

CurveExpert v1.4. A ferramenta só trabalha com a transformação de uma variável de 

cada vez, logo serão necessárias duas equações. Os três possíveis caminhos de 

transformação são descritos na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Demonstração dos três possíveis caminhos de transformação a seguir 

Opção 1 Opção 2 Opção 3 

n = f (EFE) K = f (EFE) n = f (EFE) K = f (n) K = f (EFE) n = f (K) 
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A apresentação de resultados do programa segue o mesmo modelo da seção 3.4 

demonstrando gráfico, equação considerada, as constantes que melhor aproximaram os 

dados fornecidos e o coeficiente de correlação. As Figuras 4.3 a 4.6 são referentes os 

quatro possíveis pares de variáveis, sendo combinações de “n”, “K” e EFE. 

 

Figura 4.2 – Modelagem de n = f (EFE), referente aos caminhos das Opções 1 e 2. 

 

Figura 4.3 – Modelagem de K = f (EFE) , referente aos caminhos das Opções 1 e 3. 

 

Figura 4.4 – Modelagem de K = f (n) , referente ao caminho da Opção 2. 
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Figura 4.5 – Modelagem de n = f (K), referente ao caminho da Opção 3. 

 

A Tabela 4.3 relaciona os três caminhos de transformação mencionados com o 

melhor coeficiente de correlação (R) encontrado para cada modelagem de 

transformação de variável. 

 

Tabela 4.3 – Demonstração dos três possíveis caminhos de transformação a seguir 

Opção 1 Opção 2 Opção 3 

n = f (EFE) K = f (EFE) n = f (EFE) K = f (n) K = f (EFE) n = f (K) 

R=0,9586 R=0,9955 R=0,9586 R=0,9996 R=0,9955 R=0,9997 

 

A modelagem mais divergente foi a de EFE  n = f (EFE) da Figura 4.2, com o 

coeficiente de correlação R=0,956 enquanto as outras tiveram em torno de R=0,999. 

Para evitar esta relação, optou-se pela Opção 3 como melhor alternativa. Baseado nisto 

e nos resultados apresentados nas Figuras 4.3 e 4.5, conclui-se que o mais aproximado 

modelo de par de equações para os valores “n” e “K” a partir de EFE são as Equações 

4.1 e 4.2.   

𝐾 = 𝑓(𝐸𝐹𝐸) =
2,660

1+2,989∙104∙𝑒−0,2899∙𝐸𝐹𝐸   (4.1) 

𝑛 = 𝑓(𝐾) =
1

0,6887∙𝐾+8,9186∙10−3    (4.2) 
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4.2 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

Com as Equações 4.1 e 4.2, calculou-se o valor de “n” e “K” de cada 

experimento afim de comparar com seus correspondentes apresentados na Tabela 3.9. A 

Tabela 4.4 apresenta os valores obtidos pelos dois modos, lado a lado. 

 

Tabela 4.4 – Comparação de n e K pelo modelo proposto e experimentais. 

 

Obtidos pelo 

“Apply Fit” do 

CurveExpert v1.4 

Obtidos pelas 

Equações 4.1 e 

4.2 

AIA n K n K 

AISI 201mod; Tavares et al., 2009 4,179 0,343 7,337 0,185 

AISI 316; Nakada et al., 2010 0,973 1,501 0,994 1,448 

AISI 304L; Forouzan et al., 2010 5,190 0,273 5,165 0,268 

AISI 321 BC; Tavares, 2014 8,641 0,152 8,709 0,154 

AISI 321 MC; Tavares, 2014 1,258 1,071 1,292 1,111 

AISI 321 AC; Tavares, 2014 0,648 2,406 0,598 2,415 

AISI 321; Silva, 2016 9,682 0,167 13,65 0,093 

 

As maiores divergências de resultados foram nos experimentos de Tavares et al., 

2009 e Silva, 2016. Crê-se que a causa do primeiro foi a imprecisão da medição do 

percentual de peso do carbono e nitrogênio, os dois elementos com maior influência no 

cálculo de EFE pela Equação 2.1 (multiplicadores de 410 e 77, respectivamente). 

Tavares et al., 2009 apresentaram valores com duas casas decimais para ambos 

elementos, o que representa uma possível incerteza de valor de 0,005 no percentual de 

peso do elemento. Sua propagação de incerteza para a EFE destes dois elementos são de 

±2,05mJ/m² por parte do carbono e ±0,38mJ/m² por parte do nitrogênio, valores que 

alterariam consideravelmente o comportamento da curva sigmoidal.  

No caso da Silva, 2016 o ensaio original já se apresentava suspeito de 

imprecisões pois os últimos três pontos experimentais mostram uma oscilação que não 

condiz com o comportamento sigmoidal esperado. Outra possibilidade é que este foi o 

AIA com menor valor de EFE dentre os considerados (24,21mJ/m²), conforme o 

modelo se aproxima do limite da faixa de aplicação (>20mJ/m²) é compreensível que as 

divergências de resultados aumentem. 
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Para melhor visualização dos resultados, criou-se uma rotina no MATLAB ® 

capaz de gerar gráficos para cada AIA, disponível no Apêndice A. As Figuras 4.6 a 4.12 

são produtos deste script. Nelas estão representados os pontos experimentais (os 

mesmos da Figura 3.1) e duas curvas: a referente ao modelo proposto deste trabalho, em 

que “n” e “K” foram deduzidos pelas Equações 4.1 e 4.2, assim como o modelo de 

Tavares et al., 2009 com “n” e K” encontrados por ajuste, como descrito na seção 3.4. 

 

 

 

Figura 4.6 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo proposto 

com os valores experimentais do AIA AISI 201mod; Tavares et al., 2009 
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Figura 4.7 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo proposto 

com os valores experimentais do AIA AISI 316; Nakada et al., 2010 

 

 

Figura 4.8 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo proposto 

com os valores experimentais do AIA AISI 304L; Forouzan et al., 2010 
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Figura 4.9 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo proposto 

com os valores experimentais do AIA AISI 321 BC; Tavares, 2014 

 

 

Figura 4.10 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo 

proposto com os valores experimentais do AIA AISI 321 MC; Tavares, 2014 
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Figura 4.11 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo 

proposto com os valores experimentais do AIA AISI 321 AC; Tavares, 2014 

 

 

Figura 4.12 – Comparação da transformação martensítica esperada pelo modelo 

proposto com os valores experimentais do AIA AISI 321; Silva, 2016 
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4.3 SIMULAÇÃO INTERATIVA 

 Após a definição do modelo e verificado sua eficácia, escreveu-se um segundo 

script em MATLAB ® para exibir um gráfico interativo que ajusta a curva de 

transformação martensítica para o valor de EFE, que varia com um controle deslizante 

também chamado de slider. As linhas de código estão disponíveis no Apêndice B.  

A Figura 4.13 (a) e (b) apresentam o resultado com dois valores diferentes de 

EFE, exemplificando o comportamento da curva para diferentes valores de EFE pelo 

modelo proposto deste trabalho. Neste gráfico iterativo, notou-se que o modelo proposto 

apresenta uma convergência dos coeficientes “n” e “K” para 𝐸𝐹𝐸 ≥ 60𝑚𝐽/𝑚².  
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Figura 4.13 – Curvas de transformação martensítica calculadas pelo modelo proposto. 

(a) Curva para EFE=35mJ/m² (b) Curva para EFE=29,55mJ/m² 
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 Na figura interativa não é possível verificar imediatamente o valor de percentual 

de martensita-α’ formada referente a um valor arbitrário do módulo da deformação 

verdadeira. Para isto, programou-se o botão “Exportar em HTML” que gera um novo 

arquivo com a extensão .html no qual é possível verificar os valores diretamente. Esta 

função depende de uma extensão para MATLAB do projeto de software livre: Plotly. O 

arquivo é independente, podendo ser visualizado em qualquer computador, e mostra 

apenas a curva referente ao valor de EFE no controle deslizante no momento em que foi 

gerado. A Figura 4.14 demonstra sua visualização, usando o mesmo valor de EFE da 

Figura 4.13 (b). 

 

 

Figura 4.14 – Curva de transformação martensítica calculada pelo modelo proposto para 

EFE=29,55mJ/m² em arquivo de extensão .html 
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5 CONCLUSÕES 

O modelo proposto sobre os experimentos considerados apresentou resultados 

promissores. Sua aplicação simples torna-o útil para estimar como será a transformação 

martensítica de uma liga de aço inoxidável austenítico (AIA), desde que sejam 

satisfeitas as seguintes condições: Inicialmente ser um aço inoxidável austenítico, com 

apenas uma fase; Ter composição química analisada com precisão de, no mínimo, duas 

casas decimais; Possuir energia de falha de empilhamento (EFE) > 20mJ/m² pelo uso da 

Equação 2.1; Ter sido laminado em temperatura ambiente. 

A correção de Behjati et al., 2014 para compensar a variação de temperatura no 

valor de EFE demonstrou-se válida e eficaz para o AIA AISI 304L.  

O modelo proposto converge depois de 𝐸𝐹𝐸 ≈ 60𝑚𝐽/𝑚². Neste trabalho o AIA 

considerado com o maior EFE foi de 43,44mJ/m², logo fica indeterminado se o modelo 

continua válido após o valor de 60mJ/m². 

O intuito do trabalho, de estimar o comportamento de transformação 

martensítica baseado apenas na composição química do aço teve resultado satisfatório, 

porém exibe uma grande sensibilidade aos teores percentuais de peso de carbono e 

nitrogênio contidos na liga. Por esse motivo, sugere-se que sejam fornecidos os teores 

destes elementos com acurácia de três casas decimais para uma aplicação eficaz do 

modelo. 

A metodologia usada neste estudo pode ser adaptada conforme apareçam novos 

dados experimentais para a obtenção de resultados mais robustos. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho dependeu de dois modelos de comparação: da composição química 

para a energia de falha de empilhamento (EFE) e dela para a cinemática de 

transformação martensítica. Uma maneira de isolar cada modelo seria medir a EFE com 

um Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) em ensaios experimentais, 

validando assim a eficiência de cada modelo. 

Sugere-se uma validação do modelo proposto em aços inoxidáveis austeníticos 

que possuam EFE>60mJ/m² com o objetivo de verificar seu limite superior de 

aplicação. 

Neste estudo considerou apenas o processo de laminação a frio, uma pesquisa 

interessante seria a comparação de resultados com outros processos de conformação, 

tais como trefilação ou dobramento.  

Outras variáveis desconsideradas que apresentaram suspeitas na literatura de 

influenciarem a transformação martensítica são: Taxa de deformação (PENG et al., 

2015) e tamanho inicial dos grãos austeníticos (REZAE et al., 2013). Sugere-se, 

portanto, um estudo da influência de cada uma delas na transformação martensítica em 

AIA. 

Há suspeitas na literatura (SCHARAM, 1975; CHOI & JIN, 1997) de que 

molibdênio e cobre possam influenciar na EFE. A equação da EFE considerada neste 

trabalho, de Vitos et al., 2006, não contempla o efeito destes elementos, assim sugere-se 

um estudo que consiga isolar estas variáveis para verificar se há ou não influencia na 

EFE. 
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7 APÊNDICES 

7.1 SCRIPT DE GRÁFICOS INDIVIDUAIS 
 

clear all 
%elements =                          Ni  C   Cr  N   Si  Mn 
%AISI 201mod; Tavares et al., 2009 
%AISI 316; Nakada et al., 2010 
%AISI 304L; Forouzan et al., 2010 
%AISI 321 BC; Tavares, 2014 
%AISI 321 MC; Tavares, 2014 
%AISI 321 AC; Tavares, 2014 
%AISI 321; Silva, 2016 

  
%valores da composição química de cada experimento 
elements=[ 
3.990   0.060   15.000  0.050   0.450   7.070 
10.10   0.030   16.300  0.000   0.480   0.940 
8.220   0.027   18.200  0.000   0.427   1.580 
9.220   0.015   17.110  0.014   0.522   0.853 
9.080   0.035   17.160  0.016   0.410   1.500 
9.793   0.064   17.527  0.084   0.303   1.654 
9.040   0.009   17.050  0.009   0.480   0.820 
]; 
n_experimentos=size(elements,1); 
%constantes da equação da equação de EFE 
c=[25.7 2 410 -0.9 -77 -13 -1.2]; 
%criação do vetor epslon com precisão de 0,01 até 5 
epslon=0:0.01:5; 

  
%todos os valores experimentais em uma matriz 
martens_exp=NaN(n_experimentos,501); 
%atenção! o primeiro valor de cada coluna da matriz equivale ao valor 

%zero de epslon, logo haverá sempre a diferença de uma unidade entre a 

posição e o valor nos dados escritos abaixo 

  
%AISI 201mod; Tavares et al., 2009 
martens_exp(1,8)=0.031; 
martens_exp(1,17)=0.099; 
martens_exp(1,32)=0.350; 
martens_exp(1,49)=0.558; 
martens_exp(1,70)=0.793; 
martens_exp(1,90)=0.887; 
martens_exp(1,133)=0.990; 
%AISI 316; Nakada et al., 2010 
martens_exp(2,30)=0.002; 
martens_exp(2,93)=0.149; 
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martens_exp(2,115)=0.228; 
martens_exp(2,152)=0.417; 
martens_exp(2,224)=0.645; 
martens_exp(2,339)=0.778; 
%AISI 304L; Forouzan et al., 2010 
martens_exp(3,12)=0.032; 
martens_exp(3,23)=0.281; 
martens_exp(3,37)=0.551; 
martens_exp(3,52)=0.821; 
martens_exp(3,70)=0.801; 
martens_exp(3,93)=0.872; 
martens_exp(3,121)=0.881; 
martens_exp(3,162)=0.914; 
%AISI 321 BC; Tavares, 2014 
martens_exp(4,1)=0.031; 
martens_exp(4,10)=0.11; 
martens_exp(4,18)=0.507; 
martens_exp(4,34)=0.768; 
martens_exp(4,53)=0.927; 
martens_exp(4,77)=0.951; 
martens_exp(4,127)=0.992; 
%AISI 321 MC; Tavares, 2014 
martens_exp(5,1)=0.009; 
martens_exp(5,10)=0.013; 
martens_exp(5,18)=0.017; 
martens_exp(5,34)=0.067; 
martens_exp(5,53)=0.15; 
martens_exp(5,77)=0.309; 
martens_exp(5,102)=0.374; 
martens_exp(5,127)=0.384; 
martens_exp(5,165)=0.568; 
martens_exp(5,202)=0.664; 
martens_exp(5,230)=0.859; 
martens_exp(5,278)=1; 
%AISI 321 AC; Tavares, 2014 
martens_exp(6,10)=0.006; 
martens_exp(6,18)=0.006; 
martens_exp(6,34)=0.009; 
martens_exp(6,53)=0.029; 
martens_exp(6,77)=0.054; 
martens_exp(6,102)=0.082; 
martens_exp(6,127)=0.140; 
martens_exp(6,165)=0.168; 
martens_exp(6,202)=0.318; 
martens_exp(6,230)=0.313; 
martens_exp(6,278)=0.447; 
martens_exp(6,321)=0.587; 
martens_exp(6,369)=0.615; 
%AISI 321; Silva, 2016 
martens_exp(7,2)=0; 
martens_exp(7,12)=0.167; 
martens_exp(7,29)=0.708; 
martens_exp(7,57)=0.987; 
martens_exp(7,102)=0.998; 
martens_exp(7,200)=0.969; 
martens_exp(7,249)=0.998; 

  
%valores dos parâmetros por aproximação dos dados experimentais 

%referentes a Tabela 3.9 
n_aprox=[4.179 0.973 5.190 8.641 1.258 0.648 9.682]; 
K_aprox=[0.343 1.501 0.273 0.152 1.071 2.406 0.167]; 
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%obtenção da curva calculada pelo modelo proposto 
for i=1:n_experimentos; 
EFE(i)=c(1) + c(2)*elements(i,1) +c(3)*elements(i,2)+ 

c(4)*elements(i,3)+ c(5)*elements(i,4)+ c(6)*elements(i,5)+ 

c(7)*elements(i,6); 
%correção de EFE pela variação de temperatura 
if i==3  
    EFE(i)=EFE(i)-1.40; 
end 
K(i)=2.660/(1+2.989*10^4*exp(-0.2899*EFE(i))); 
n(i)=1/(0.6887*K(i)+8.9186/10^3);          
martens_calc(i,:)=exp(-exp(-n(i)*(epslon-K(i)))); 
martens_aprox(i,:)=exp(-exp(-n_aprox(i)*(epslon-K_aprox(i)))); 

  

  
end 

  
%plotando resultados, um experimento por vez. 
%para alternar resultados, alterar valor de ‘i’ e então repetir as 

duaslinhas abaixo 
plot(epslon,martens_calc(i,:),epslon,martens_exp(i,:),'+r',epslon, 

martens_aprox(i,:)); 
xlabel('Módulo da deformação verdadeira') % x-axislabel 
ylabel('Fração de martensita-alfa’') % y-axislabel 
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7.2 SCRIPT DE SIMULAÇÃO INTERATIVA, P. 50 

function EFEslider_V5 
%valores iniciais 
epslon=0:0.01:5; 
EFE=35; 

  
%modelo proposto 
K=2.660/(1+2.989*10^4*exp(-0.2899*EFE)); 
n=1/(0.6887*K+8.9186/10^3); 

  
%comandos para o gráfico 
f = figure; 
ax = axes('Parent', f, 'position', [0.13 0.39  0.77 0.54]); 
hplot = plot(epslon,exp(-exp(-n*(epslon-K)))); 
xlabel('Módulo da deformação verdadeira') % título do eixo x 
ylabel('Fração de volume de martensita-alfa’') % título do eixo y 
title('Transformação martensítica em AIA laminados a frio'); % título 

do gráfico 

  
%comando para controle deslizante, o slider 
h = uicontrol('style', 'slider', 'String', 'Type', 'Callback', 'gcbo', 

'position', [81 40 419 23], 'units', 'pixel',  'value', EFE, 'min', 

20, 'max', 50); 
bgcolor = [0.8 0.8 0.8]; 
%caixas de texto 
bl = uicontrol('Style', 'text', 'Position', [150 70 100 23], 'String', 

'EFE', 'BackgroundColor', bgcolor); 
b2 = uicontrol('Style', 'text', 'Position', [220 70 100 23], 'String', 

EFE, 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8]); 
bl = uicontrol('Style', 'text', 'Position', [290 70 100 23], 'String', 

'mJ/m^2', 'BackgroundColor', bgcolor); 
%botão de pressionar 
btn = uicontrol('Style', 'pushbutton', 'Position', [230 7 100 23], 

'String', 'Exportar em HTML', 'Callback', @exportar); 
%acionador de evento, comando que atualiza o gráfico 
addlistener(h,'ActionEvent',@(hObject, event) 

makeplot(hObject,event,epslon,hplot)); 
end 

  
function makeplot(hObject,event,epslon,hplot) 
%pega valor de EFE no slider 
EFE = get(hObject,'Value'); 
%modelo proposto 
K=2.660/(1+2.989*10^4*exp(-0.2899*EFE)); 
n=1/(0.6887*K+8.9186/10^3); 
set(hplot,'ydata',exp(-exp(-n*(epslon-K)))); 
%atualiza a caixa de texto com o valor atual de EFE 
b2 = uicontrol('style', 'text', 'String', num2str(EFE), 'Position', 

[220 70 100 23], 'BackgroundColor', [0.8 0.8 0.8]); 
end 

  
function exportar(Pushbutton, EventData) 
%função que exporta gráfico 
fig2plotly(gcf, 'offline', true) 
end 
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