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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende caracterizar o processo de transformação martensítica 

decorrente da laminação plástica a frio do aço inoxidável austenítico (AIA) AISI 347 

mediante medidas magnéticas levantadas por meio do uso das técnicas de ferritoscópia e 

permeametria. Deste modo, amostras inicialmente solubilizadas às temperaturas de 

1100ºC e 1200ºC foram laminadas a frio com diferentes valores de deformação 

verdadeira. Os resultados obtidos por ambas as metodologias de caracterização são 

convergentes permitindo estabelecer uma correlação entre as mesmas. As curvas de 

transformação assim levantadas permitiram observar a importância da temperatura de 

solubilização na cinética de transformação martensítica influenciadas principalmente pela 

quantidade de precipitados de NbC na matriz austenítica, verificados por espectroscopia 

por dispersão de energia (EDS) em imagens obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV-FEG). Finalmente, este trabalho outorga diretrizes confiáveis no 

emprego de ferramentas de caracterização de modo não destrutivo no que tange à 

susceptibilidade de transformação martensítica podendo ainda, ser comparadas com 

outras designações de AIA. 

 
Palavras-Chave: Aço Inoxidável Austenítico AISI 347; Laminação a Frio; 

Transformação Martensítica; Propriedades Magnéticas. 



 

ABSTRACT 

 
The purpose of this work is evaluate the martensitic transformation process resulted from 

cold rolling deformation in an AISI 347 austenitic stainless steel (ASS) by magnetic 

properties employing measurements obtained by ferritoscope and permeameter non 

destructives techniques. Initially, small samples were solution treatment at 1100°C and 

1200°C and after this, were cold rolled with different values of true strain. The results 

obtained by both characterization methodologies are convergent allowing to establish a 

correlation between them. The martensitic transformation kinetics obtained, in each solution 

treatment temperature, shows that the amount of precipitates of NbC in the austenitic matrix 

plays an important role in their kinetics. Finally, the use of non-destructive characterization 

tools can be performed successfully with respect to the susceptibility of martensitic 

transformation in relation with another ASS designations. 

 

Key-Words:, AISI 347 Austenitic Stainless Steel; Cold Rolling; Martensitic Transformation; 

Magnetic Properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aço AISI 347 é um aço inoxidável austenítico (AIA) que contém nióbio (Nb) como elemento 

estabilizador de modo que via tratamento térmico adequado pode ser induzida a intensa 

precipitação de carbonetos de nióbio (NbC) dispersos na matriz austenítica outorgando um 

excelente desempenho em fluência mitigando ainda o fenômeno de sensitização da liga. No 

entanto, assim como outras designações de AIA podem ser susceptíveis de transformação 

martensítica como consequência da deformação plástica a frio. Deste modo, diversas pesquisas 

(MANGONON & THOMAS, 1970; TAVARES et al., 2008; JHA et al., 2008; PARDAL et al., 

2013) tiveram como objeto o estudo do efeito da deformação plástica na transformação 

martensítica nos aços inoxidáveis austeníticos, fundamentalmente nos aços AISI 301, 304, 316 

e o 321, mas não há referências, em termos de avaliar intrinsecamente a cinética da 

transformação martensítica, no aço inoxidável estabilizado ao Nb AISI 347. Assim, o presente 

trabalho caracterizou o processo de transformação martensítica decorrente da laminação 

plástica a frio do aço inoxidável austenítico (AIA) AISI 347 mediante medidas magnéticas 

levantadas por meio do uso das técnicas de ferritoscópia e permeametria. As medidas 

experimentais obtidas por ferritoscopia se baseiam no valor da permeabilidade magnética do 

material, enquanto isso, através do uso do permeametro foram obtidos ciclos de histerese ou 

minor loops podendo avaliar de forma comparativa variações da permeabilidade (μ), força 

coercitiva (Hc) e área do ciclo (A) quando aplicado um campo indutor externo de baixa 

magnitude. Deste modo, possibilitou-se estabelecer uma correlação entre os parâmetros 

avaliados por ambas as metodologias de inspeção não destrutivas nas condições de estudo, tanto 

em amostras solubilizadas nas temperaturas de 1100ºC e 1200ºC. As curvas de transformação 

assim levantadas permitiram observar a influência da temperatura de solubilização na cinética 

de transformação martensítica principalmente atribuídos à quantidade de precipitados de NbC 

na matriz austenítica, verificados mediante análise microelementar da composição química 

obtida por espectrometria de dispersão de energia (EDS) no microscopio eletrônico de varredura 

(MEV-FEG). Por fim, este trabalho outorga diretrizes confiáveis no emprego de ferramentas 

de caracterização de modo não destrutivo no que tange à susceptibilidade de transformação 

martensítica podendo ainda, ser comparadas com outras designações de AIA.
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENITICOS 

 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos (AIA) são constituídos essencialmente de ligas Fe-Cr-

Ní e, representam 70 a 80% da produção mundial dentre os aços inoxidáveis (AI). Os AIA 

contem entre 18-26% de cromo (Cr), 8-20% de níquel (Ni) e 0,03-0,1% de carbono (C) em 

peso, embora, outros elementos de liga podem ser acrescidos de modo a fornecer uma maior 

resistência à corrosão e à fluência. Como consequência da adição de níquel, nos teores 

supracitados, uma estrutura cristalina cúbica de faces centradas (CFC) de característica 

paramagnética é estável à temperatura ambiente. Assim sendo, o AIA constitui a classe de aço 

inoxidável (AI) mais requisitada na indústria, pois, podem ser empregados com sucesso desde 

temperaturas criogênicas até temperaturas elevadas de operação (IMOA, 2010). 

A principal vantagem dos AIA é relativa à sua capacidade de encruamento onde, 

dependendo da composição química, a metaestabilidade da austenita pode resultar em um maior 

valor. Assim, quando um AIA com determinada composição química for deformado, poderá 

ocorrer a transformação de austenita em martensita, aumentando assim a taxa de endurecimento 

e diminuindo relativamente a ductilidade do material (ASM, 2008). 

Dentre os AIA se destacam o AISI 304 e o AISI 316, onde este último possui adição de 

molibdênio (Mo) de modo aumentar a resistência à corrosão por pites da liga. Entretanto, estas 

designações podem estar sujeitas à ocorrência de corrosão intergranular ou sensitização produto 

de equipamentos em serviço construídos nestes materiais que operem em altas temperaturas, 

assim como tratamentos térmicos inapropriados ou em decorrência de um processo de soldagem 

que resulte em uma zona termicamente afetada (ZTA) da junta soldada suscetível a este tipo de 

corrosão (PARDO, 2006). 

O processo de corrosão intergranular ou sensitização é originado pela diferença de 

composição química atrelada ao empobrecimento de cromo em regiões próximas aos contornos 

de grão em consequência da formação de carbonetos. Neste sentido, os átomos de cromo que 

anteriormente se apresentavam em solução sólida no aço difundem para os contornos de grão 

formando carbonetos de cromo, comprometendo, desse modo, a resistência à corrosão do 

material (PELLICCIONE et al., 2012). 

Existem basicamente duas maneiras de mitigar os riscos do processo de corrosão 

intergranular. O primeiro deles é reduzir o teor de carbono na liga através do emprego de ligas 

denominadas “L”, tal como AISI 304L e AISI 316L, deste modo torna-se mais difícil a 
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precipitação de carbonetos de cromo e outras fases, porém não inibe por completo o seu 

surgimento. Outro modo é inserir elementos na liga afins pelo carbono em determinadas 

temperaturas. Desta maneira, serão precipitados carbonetos sob certas condições de tratamentos 

onde, estes elementos possuem maior afinidade com o carbono do que pelo cromo. Deste modo, 

o cromo ficará livre na matriz austenita conferindo boa resistência à corrosão ao material. Os 

elementos mais utilizados com esta finalidade são o nióbio (Nb) e o titânio (Ti), que formam 

carbonetos muito mais estáveis, dependendo da temperatura, com o carbono quando comparado 

com o Cr23C6 (PARDO, 2006; PELLICCIONE et al., 2012). Um tratamento térmico, 

denominado de estabilização, é realizado em AIA que contenham Ti e Nb, sendo uma das 

medidas para mitigar a ocorrência do fenômeno de sensitização. Os AI que possuem esses 

elementos estabilizadores são chamados de aços estabilizados. 

A Figura 2.1 apresenta um diagrama esquemático indicando os AIA mais utilizados e 

os respectivos efeitos dos elementos de liga inseridos em sua composição química. 
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Figura 2.1 - Diagrama esquemático da influência de elementos de liga nos AIA (Adaptada de 

LEE et al., 2010). 

 

 

2.1.1 AIA Estabilizados 

 

 

Os AIA estabilizados são materiais que apresentam uma ampla variedade de aplicações, 

sendo as duas designações mais utilizadas, conforme a Figura 2.1, o AISI 321 e o AISI 347. O 

AISI 321, estabilizado ao titânio, e o AISI 347, estabilizado ao nióbio, são utilizados em 

equipamentos submetidos a altas temperaturas devido à sua elevada resistência à fluência, 

característica atribuída aos finos carbonetos de Ti e Nb precipitados nos contornos de grão de 

uma estrutura CFC (MOURA et. al., 2008). Nos AIA estabilizados, os carbonetos precipitam 

intergranularmente nas discordâncias e/ou em regiões com alta energia de falha de 

empilhamento (EFE), dentro da matriz (KÄLLQVIST & ANDRÉN, 1999). 
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Cabe ressaltar que estes aços não costumam ser fornecidos previamente estabilizados, 

ou seja, pode ser necessário efetuar um tratamento térmico de estabilização aproximadamente 

a 900˚C de modo a garantir a precipitação de carbonetos TiC no caso do  AISI 321 e NbC para 

o AISI 347. Finalmente, deste modo podem operar posteriormente sem riscos de corrosão 

intergranular. 

Como este trabalho pretende caracterizar a influência da temperatura de solubilização 

na cinética da transformação martensítica é de grande interesse avaliar a solubilidade de 

elementos tais como nióbio e carbono na matriz austenítica em decorrência desta temperatura, 

pois, como será exposto na seção 2.2.1, o carbono em solução sólida na austenita pode promover 

um desempenho essencial no rol desta transformação. 

A Figura 2.2 exibe a curva de solubilidade do nióbio (Nb) conforme o aumento da 

temperatura de solubilização da liga, indicando uma forte redução da solubilidade deste 

elemento na matriz austenítica quando a temperatura de solubilização e diminuída 

(MARSHALL, 1984). 

 

 

Figura 2.2 - Influência da temperatura de solubilização do nióbio na matriz 

austenítica (Adaptada de MARSHALL, 1984). 

 

 Por outro lado, o limite de solubilidade do Nb e do C na austenita com a temperatura 
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pode ser estimado fazendo uso da Equação 2.1 (SILVA, 2010).  

 

                                                   2.1 

Onde: 

[%Nb] e [%C]= percentual em massa de nióbio e carbono. 

T = temperatura em K. 

 

 

2.2 TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA 

 

 
Diversos trabalhos (MANGONON & THOMAS, 1970; TAVARES et al., 2008) 

tiveram como objeto o estudo do efeito da deformação plástica nos aços inoxidáveis austeníticos 

(AIA), fundamentalmente nos aços AISI 304 e AISI 316, onde dois tipos de martensita podem 

se formar: martensita  épsilon () hexagonal compacta (hcc) paramagnética e α' de estrutura 

cúbica de corpo centrado (CCC), ferromagnética. Neste contexto, Mangonon e Thomas (1970) 

estudaram as transformações martensíticas durante o ensaio de tração de um aço AISI 304 e 

constataram que a martensita  se forma com níveis baixos de deformação plástica e atinge o 

pico para uma deformação de aproximadamente 5%, decrescendo gradativamente até zero com 

o aumento da deformação imposta. Diferentemente, a martensita α' aumenta continuamente com 

o aumento da deformação plástica. Resultados similares foram reportados por Seetharaman & 

Krishnan, (1981) em um aço AISI 316 deformado por laminação e tração uniaxial. Baseado 

nestes resultados foi proposta a seguinte sequência de transformação → → α' nos aços 

austeníticos deformados por tração uniaxial ou laminação. Entretanto, sabe-se que a 

transformação direta →α' também pode ocorrer, através de uma reação de discordâncias 

(BOGERS & BURGUERS, 1964). A susceptibilidade à transformação martensítica induzida por 

deformação aumenta com o decréscimo da energia de falha de empilhamento (EFE) (REICK et 

al., 1996). Isto explica, por exemplo, porque o aço inoxidável AISI 316 (EFE  50 mJ/m2) é 

menos metaestável do que o AISI 304 (EFE  18 mJ/m2). A transformação →α' tem sido muito 

menos estudada nos aços inoxidáveis duplex do que nos aços austeníticos. Entretanto, Reick et 

al., (1996) e Tavares et al., (2006) investigaram a transformação martensítica no aço inoxidável 

duplex (AID) UNS S31803 observando que o mesmo experimentava a formação da martensita 

α', mas era menos susceptível do que os aços austeníticos convencionais. No entanto, constatou-

se recentemente que o AID do tipo Lean UNS S32304 exibe uma alta susceptibilidade de 
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formação de martensita α', em virtude de possuir teores menores de elementos de liga dentre 

dessa família destacando-se fundamentalmente pelo limitado conteúdo de Mo (TAVARES et al., 

2014). 

 

 

2.2.1 Aços Inoxidáveis Austeníticos Estabilizados ao Ti 

 

 

 Recentemente, foram efetuados estudos sobre a transformação martensítica em função 

do módulo da deformação verdadeira imposto em AIA estabilizados ao Ti por meio de 

propriedades magnéticas, fazendo o uso de um magnetômetro de amostra vibrante (VSM), com 

o intuito de estabelecer uma análise comparativa com designações de AI previamente estudadas 

(PARDAL et al., 2013; TEIXEIRA TAVARES, 2014). Esta análise foi conduzida em aços 

inoxidáveis austeníticos em estado solubilizado contendo diferentes teores de carbono, tal como 

apresentado na Tabela 2.1 por baixo (BC), médio (MC) e alto carbono (AC). Os resultados 

obtidos nestes materiais são apresentados na Figura 2.3, denotando que a precipitação de 

martensita é mais sensível no AIA BC que nas outras designações de AI estudados 

recentemente. Os valores obtidos para esta condição estão próximos ao do aço AISI 301LN 

contendo baixo nitrogênio. Já os AISI 321 MC e AC, em função da maior quantidade de 

carbono e maior valor da energia de falha de empilhamento (EFE), como analisado a seguir, 

apresentam um comportamento muito menos sensível que os outros aços estudados 

previamente. No caso do AISI 321 AC, em função da maior EFE em decorrência de um elevado 

teor de C, exibe uma transformação muito mais lenta do que os outros aços estudados, sendo 

somente comparável à do aço inoxidável duplex (AID) UNS S31803. 

 

Tabela 2.1 - Composição química dos AIA AISI 321 estudadas (TEIXEIRA TAVARES, 

2014). 

 

Id 
Percentagem em Peso do Elemento (%). Fe Balanço. 

Cr Ni Mn Si Ti C S P Mo N 

AISI 321 

BC 
17,110 9,220 0,853 0,522 0,100 0,015 0,002 0,032 0,062 0,014 

AISI 3321 

MC 
17,160 9,080 1,500 0,410 0,380 0,035 0,009 0,024 --- 0,016 

AISI 321 

AC 
17,527 9,793 1,654 0,303 0,450 0,064 0,006 0,028 0,317 0,008 
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Figura 2.3 - Fração volumétrica de martensita precipitada versus o módulo da deformação 

verdadeira dos AIA estabilizados BC, MC, e AC comparados com outros aços recentemente 

estudados. Onde: [1] - Tavares et al., (2006); [2] - Tavares et al., (2008); [3] - Tavares et al., 

(2014); [4] - Tavares et al., (2009) (TEIXEIRA TAVARES, 2014). 

 

 Várias equações foram propostas na literatura em termos de determinar a EFE em 

função dos elementos presentes na liga. A Equação 2.2 sugerida por Vitos et al., (2006) leva 

em consideração o carbono na estimativa da EFE, enquanto a Equação 2.3, proposta por 

Scharam & Reed, (1975), especifica a seguinte relação para a EFE: 

 

EFE= 25,7 + 2.(%Ni) +410.(%C) - 0,9.(%Cr) -77.(%N)-13.(%Si)- 1,2.(%Mn)  (mJ/m2)    2.2 

 

EFE=-53 + 6,2.(%Ni) + 0,7.(%Cr) + 3,2.(%Mn) + 9,3.(%Mo)        (mJ/m2)           2.3 

 

 A Tabela 2.2 exibe os valores calculados da EFE, obtidos a partir das referidas equações. 

Teixeira Tavares, (2014) também estimou os valores da EFE intrínsecos do carbono (EFEc), 

utilizando apenas o termo que contem o C da Equação 2.2, assim como a influência que o 

carbono possui em relação ao valor da EFE total em valores percentuais. 
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Tabela 2.2 - Valores calculados de EFE para as amostras estudadas (TEIXEIRA TAVARES, 

2014). 

Id %C 
EFE (mJ/m2) 

EFEc 

(mJ/m2) 

Influência do C na 

EFE (%) 

Equação 2.2 Equação 2.3 Equação 2.2 

 AISI 321 BC 0,0148 25,91 19,45 6,05 23,35 

AISI 321MC 0,0350 34,40 20,11 14,35 41,72 

AISI 321 AC 0,0642 49,26 28,23 26,32 53,43 

 

 De acordo com o exposto, constatou-se uma influência significativa do teor de carbono 

no valor da EFE resultante a partir da utilização da Equação 2.2 refletindo significativamente 

na transformação martensítica das ligas estudadas. Deste modo é de grande importância, na 

estimativa da EFE da liga, fazer uso de equações que levem em consideração o teor de carbono 

contido na liga. 

 A transformação martensítica espontânea por temperatura se inicia quando material é 

resfriado em uma temperatura inferior à da o início de transformação martensítica (Ms) e, se 

completa quando a temperatura atinge uma temperatura limite de transformação chamada de 

Mf (GILAPA, 2011). 

O valor de Ms varia de acordo com a composição química do aço. Nos AIA esse valor 

pode ser obtido através das Equações empíricas 2.4, 2.5 e 2.6, cujos elementos de liga devem 

ser considerados em porcentagem em peso (ABREU et al., 2007; GILAPA, 2011). 

 

MS = 75.(14,6 – Cr) + 110.(8,9 – Ni ) + 60.(1,33 – Mn) +50. (0,047 – Si)+ 

 3000. (0,068 – (C + N))            2.4 

 

MS = 1350 – 1665.(C + N) – 28.(Si) – 33.(Mn) – 42.(Cr) – 61.(Ni)                     2.5 

 

MS = 1302 – 42.(Cr) – 61.(Ni) – 33.(Mn) – 28.(Si) – 1667.(C + N)                     2.6 

 

No estudo realizado por Teixeira Tavares, (2014) foram também avaliados os valores 

das temperaturas Ms para as amostras de estudo de AIA estabilizados ao Ti utilizando as 

Equações 2.4, 2.5 e 2.6. A Tabela 2.3 apresenta os resultados obtidos para cada material, onde 

a temperatura Ms possui influência significativa do percentual de carbono presente na liga, de 
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maneira que diminui com aumento do teor de C presente na liga. Neste caso a condição BC, 

objeto de estudo do presente projeto, exibe uma Ms de -22ºC fazendo uso da Equação 2.5. 

 

Tabela 2.3 - Temperaturas Ms para cada designação de AIA estudado (TEIXEIRA 

TAVARES, 2014). 

Id 
Ms 

Equação 2.4 Equação 2.5 Equação 2.6 

AISI 321 BC -100,98 -21,76 -69,81 

AISI 321 MC -189,15 -70,49 -118,60 

AISI 321 AC --- -167,46 -215,60 

 

 Teixeira Tavares, (2014) realizou, em amostras apenas solubilizadas, um resfriamento 

cíclico em nitrogênio líquido nas condições BC, MC e AC. As amostras apenas solubilizadas 

identificadas como BCN-0,00, MCN-0,00 e ACN-0,00, denotaram uma grande susceptibilidade 

de transformação martensítica. Como era de se esperar a condição BCN-0,00 teve um maior 

aumento na martensita transformada de 1266% quando comparada com a condição sem 

resfriamento em nitrogênio líquido. Já as condições MCN-0,00 e ACN-0,00 tiveram aumentos 

de 837% quando comparadas com as condições apenas solubilizadas, respectivamente. A 

Figura 2.4 apresenta os valores da fração de austenita transformada em martensita em função 

do teor de carbono em amostras apenas solubilizadas e resfriadas em N2 líquido. 

 

 

Figura 2.4 - Fração de martensita em função do teor de carbono em amostras apenas 

solubilizadas e resfriadas em N2 líquido (TEIXEIRA TAVARES, 2014). 
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 Diante o aqui exposto fica evidente da forte metaestabilidade em decorrência do teor de 

carbono no aço AISI 321, mas há apenas poucas informações a respeito de cinética de tal 

transformação relativa ao AIA AISI 347. Neste material apenas foi avaliado recentemente o 

endurecimento por deformação e a transformação martensítica perante a realização de 

processos de usinagem em temperaturas criogênicas (MAYER et al., 2014). Neste estudo, para 

um AISI 347 contendo 0,024% C e 0,41 de Nb, a combinação de altos valores de avanço com 

baixas velocidades de corte, complementados com o resfriamento criogênico externo, 

resultaram em altos valores de transformação martensítica na superfície do material usinado. 

 

 

2.3 PROPRIEDADES MAGNÉTICAS 

 

 

2.3.1 Processo de Magnetização 

 

 

 O processo de magnetização de um material ferromagnético é representado pela Figura 

2.5, onde o eixo de abscissas representa a intensidade do campo magnético externo aplicado 

(H) e o eixo de ordenadas caracteriza a magnetização do material (M) ou o campo de indução 

magnético (B). Nesta figura, percebe-se que o mecanismo de magnetização de um material 

ferromagnético consiste na multiplicação dos momentos magnéticos que estejam na mesma 

direção do campo externo aplicado e a aniquilação dos momentos magnéticos que esteja em 

direção contrária. Contudo, a magnitude de magnetização possui um limite superior denotado 

por magnetização de saturação (Ms). 

 Analisando mais atentamente a Figura 2.5, percebe-se que o caminho de magnetização 

e de desmagnetização do material não são as mesmas. Neste sentido quando, um campo 

magnético é imposto sobre um material previamente desmagnetizado este se magnetiza até a 

saturação máxima, percorrendo a curva OS. No entanto, quando o sentido do campo é invertido, 

a magnetização do material percorre a curva SC. Assim, quando atingido o ponto R o material 

avaliado, mesmo na ausência de um campo externo, possui uma magnetização remanescente 

Br. Prosseguindo com o aumento em módulo do campo H, o valor da magnetização será nula 

quando aplicado um campo indutor externo de valor –Hc, sendo este caracterizado pelo ponto 

C. Assim se o campo indutor externo continuar aumentar em módulo, o ponto S´ será atingido. 

Agora se inverter o campo aplicado, um processo de evolução homologo ao anterior será 

descrito, com isso, o ponto S será novamente atingido. Desta maneira, completa-se um ciclo de 

magnetização, denominado de Ciclo de Histerese (CULLITY, 1956). 
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Figura 2.5 - Curva de magnetização característica de um material ferromagnético 

(RODRIGUES DA SILVA, 2010). 

 

 Através da observação da Figura 2.5 podem-se elencar os seguintes parâmetros 

magnéticos (CULLITY, 1956). 

 

• Indução magnética máxima (Bmax). 

• Indução remanente (Br): Campo residual do material ferromagnético mesmo na 

ausência de um campo externo. 

• Campo coercitivo (Hc): Campo externo necessário para que o material 

ferromagnético deixe de ser magnetizado. 

• Permeabilidade máxima (𝜇max): Corresponde a razão entre a indução máxima 

(Bmax) e Hmáx.  

 

 As duas grandes famílias de materiais magnéticos são os ditos magneticamente macios 

e os magneticamente duros (ou permanentes). Uma boa diferenciação entre os comportamentos 

dessas duas famílias é feita na Figura 2.6. Nos materiais magneticamente macios deve-se 

conseguir uma alta indução de saturação (Bs), com a aplicação de um campo pequeno (alta 

permeabilidade), assegurando uma baixa perda por histerese. A força coerciva deve ser pequena 

também. Em contraste, os materiais magneticamente duros (ou permanentes) devem apresentar 

elevadas remanência (Br) e coercividade (Hc). 
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Figura 2.6 - Ciclos de histerese representativos das duas famílias de materiais magnéticos: a) 

Magnetos macios e b) Magnetos duros (GUY, 1976). 

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA POR TÉCNICAS 

NÃO DESTRUTIVAS 

 

 

Diversos estudos foram direcionados na utilização de técnicas de caracterização não 

destrutivas de maneira a avaliar a transformação martensítica em aços inoxidáveis austeníticos, 

visando tanto o controle de qualidade de peças conformadas a frio assim como o monitoramento 

na inspeção de componentes em serviço, que possam promover mudanças indesejáveis nas 

propriedades mecânicas e na resistência à corrosão. Neste sentido, os trabalhos de Talonen et 

al. (2004); Beese (2008); Beese & Mohr (2011) ressaltam a ferritoscopia como um ensaio 

simples e direto de caracterização, cuja medida é baseada na permeabilidade magnética do 

material, sendo apenas afetado por um fator de correção de 1,7 na leitura da medida percentual 

após a realização da calibração com blocos padrões do próprio equipamento. Este valor foi 

obtido por Talonen et al. (2004) correlacionando o percentual de austenita transformada em 

martensita (´) obtida pelas técnicas de balança magnética e da densidade com a leitura 

percentual obtida no ferritoscópio (LF) em amostras de AISI 304 e 301LN deformadas a frio 

por tração e laminação à temperatura ambiente. As Figuras 2.7 e 2.8 exibem as forte correlação 

linear de avaliação até valores de leitura de 55 do ferritoscopio. 
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Figura 2.7 - Leitura do Ferritoscópio (LF) em função do teor de martensita obtida por balança 

magnética (Adaptada de TALONEN et al., 2004). 

 

 

 

Figura 2.8 - Leitura do Ferritoscópio (LF) em função do teor de martensita obtida por medidas 

da densidade (Adaptada de TALONEN et al., 2004). 
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 Beese (2008), Beese & Mohr (2011) ainda destacam as vantagens da caracterização 

volumétrica da transformação obtida pela ferritoscópia quando comparada com a técnica de 

difração de Raios-X (DRX) que se limita apenas à caracterização superficial da transformação 

influenciada ainda a fatores de preparação da superfície da amostra que podem afetar 

significativamente nos resultados assim obtidos em virtude da metaestabilidade da liga 

analisada. 

 Por outra parte, o ensaio de correntes parasitas também surge como uma alternativa 

viável de aplicação, pois também é simples e rápido de ser executado no local com sondas de 

pequenas dimensões. Neste caso, a obtenção dos valores dos parâmetros amplitude (A) e ângulo 

de fase (φ) são realizados através de uma calibração prévia do equipamento. Assim sendo, Khan 

et al. (2008) observaram a queda do ângulo de fase nos AIA AISI 304 e 321 em relação ao 

percentual de deformação a frio imposto. Por sua vez, Liu et al. (2013) comprovaram que esta 

técnica é sensível à detecção prematura de danos por fadiga no AIA AISI 321. Adicionalmente, 

Surkialiabad et al. (2009) obtiveram resultados promissores na aplicação desta técnica no AIA 

AISI 304 quando deformado a frio. Nesse trabalho, ainda verificou-se uma distribuição 

uniforme da martensita ao longo da espessura do material em virtude de que não houve 

variações significativas do sinal obtido quando aplicadas diferentes frequências de excitação. 

 Sullivan et al. (2004) efetuaram estudos de caracterização por técnicas não destrutivas 

micro magnéticas para caracterizar o processo de encruamento por deformação plástica em 

tração do aço inoxidável austenítico AISI 304 à temperatura ambiente. Essas técnicas 

contemplaram o uso de ruído magnético de Barkhausen, medição de fase ferromagnética por 

ferritoscopia e medição do campo coercitivo através de um coercitômetro Förster (tipo 1.093). 

Neste estudo atribui-se que o endurecimento é relativo à densidade de discordâncias existente 

originada pelo processo de deformação plástica em relação à presença de martensita induzida 

neste processo. No entanto, neste trabalho é sugerido que o uso da medida de coercitividade é 

um método quantitativo e não destrutivo eficaz para caracterizar o endurecimento da liga 

estudada em relação ao grau de deformação plástica imposto. 

 Hausild et al. (2013) caracterizaram a transformação martensítica induzida por 

deformação em um aço inoxidável austenítico AISI 301 por medição de ruído magnético 

Barkhausen (RMB). Neste estudo, o aumento do sinal de RMB está relacionado tanto a um 

aumento na fração de volume dos domínios magnéticos devido à transformação de austenita 

não magnética em martensita magnética, quanto a uma reorientação de domínios magnéticos 

na direção (100). Os autores salientaram que até atingir a saturação da fração de volume de 
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martensita, o RMB é afetado pela martensita recém-criada e, posteriormente, pela deformação 

plástica. Contudo, a intensidade do sinal do RMB é fortemente dependente do ângulo de 

medição em relação à amostra avaliada, pois um eixo de fácil magnetização é desenvolvido na 

direção transversal das amostras pré-tensionadas. Neste contexto, Palit Sagar et al. (2005) 

caracterizaram magneticamente o aço inoxidável austenítico AISI 304 laminado a frio. Os 

resultados indicam que devem ser levados em consideração dois efeitos competitivos na 

caracterização magnética deste processo, ou seja, a formação de textura cristalográfica na 

martensita e a presença de tensões residuais de compressão ao longo da direção de laminação. 

O presente trabalho indica que a técnica simples de RMB de baixo custo pode ser usada para 

avaliar qualitativamente a textura de laminação do AIA AISI 304, mesmo em níveis 

relativamente baixos de trabalho a frio quando presente uma baixa porcentagem de volume da 

martensita magnética. 

 Kleber & Pirfo Barroso (2010) empregaram satisfatoriamente o RMB com o intuito de 

caracterizar e monitorar a martensita induzida por deformação, gerada por shot peening, no aço 

inoxidável austenítico AISI 304L. Diferentes condições de jateamento induziram diferentes 

respostas do ruído magnético Barkhausen em relação à profundidade do tratamento. Neste 

trabalho ressalta-se que o RMB aumenta com a intensidade do processo de shot peening, 

atribuídos concomitantemente aos efeitos do aumento da fração volumétrica de martensita e da 

tensão residual. Assim resulta que, ao induzir a deformação plástica pelo processo de 

jateamento, o nível de tensões residuais na martensita induzida foi modificado, e mudanças no 

ruído magnético Barkhausen foram observadas. Desse modo o estudo conclui que, um forte 

aumento do sinal está ligado à introdução de tensões residuais e da martensita. A anisotropia do 

RMB detectada por medições direcionais realizadas com o campo de magnetização paralelo e 

perpendicular ao eixo de tração é também explicada pela anisotropia das tensões residuais 

induzidas pela deformação plástica. Usando este método magnético, o processo de shot peening 

e sua intensidade de aplicação podem ser monitorados. Contudo, tem sido observado ainda que 

espessuras tão pequenas quanto 50 µm podem caracterizar a martensita usando um dispositivo 

de RMB de alta sensibilidade. 

 Vértesy et al. (2005) efetuaram uma caracterização magnética não destrutiva baseada na 

obtenção de ciclos de histerese locais sem atingir a saturação total da amostra analisada em um 

aço inoxidável austenítico 18/8 trabalhado com diferentes níveis de deformação a frio. Neste 

estudo, atentou-se que algumas grandezas magnéticas, bem conhecidas por estarem 

intimamente ligadas à variação da estrutura das amostras, especialmente força coerciva e 

remanência, podem ser distinguidas com muito mais sensibilidade quando aplicados ciclos ou 
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loops sem atingir a magnetização de saturação (ms) da amostra. Isso significa que o resultado 

da análise de loops menores é ainda mais útil do que o dos estudos tradicionais baseados na 

obtenção do loop pela saturação da amostra, tal como o magnetômetro de amostra vibrante 

(VSM). Além disso, a medição relativa pode ser feita com um simples e diminuto yoke 

ferromagnético acoplado à amostra. Entretanto, este método de caracterização não fornece 

valores absolutos das grandezas magnéticas tradicionais, por causa do circuito magnético 

aplicado ser não uniforme sem atingir a saturação magnética da amostra, embora é capaz de 

servir como uma ferramenta poderosa para medições comparativas, e detecção de mudanças, 

que ocorrem nas estruturas das amostras inspecionadas durante sua vida útil. Os mesmos 

autores, em um estudo mais recente, denominam o método de medição como Magnetic 

Adaptive Testing (MAT) (VÉRTESI et al., 2007). 

 O monitoramento de mudanças microestruturais em tempo real produto de ações 

térmicas ou mecânicas são objeto atual de estudo em diversos tipos de aços mediante aplicação 

de técnicas não destrutivas. Goldenstein et al., (2013) detectaram a temperatura de inicio de 

transformação martensitica de uma liga Fe-Ni-C mediante emissão magnética espontânea 

(SME) durante o resfriamento controlado da referida liga. Lembra-se, no entanto, que o RMB 

é resultado da aplicação de um campo indutor externo, já no caso da emissão magnética 

espontânea, a fonte ação do ruído resultante captado do processo é atribuída ao decréscimo de 

temperatura do material produto da movimentação das paredes de Bloch na formação da 

martensita ferromagnética. 

 Por outra parte, Neyra Astudillo et al., (2013) efetuaram uma correlação entre a 

transformação martensítica e o RMB do aço inoxidável AISI 304. A técnica de RMB empregada 

nesse estudo detectou com precisão as mudanças microestruturais oriundas da transformação 

martensítica como consequência da deformação plástica deste aço inoxidável. Assim sendo, os 

valores do RMS do RMB permitiram detectar o início da transformação martensítica durante o 

processo de deformação, bem como permitir estimar a fração de martensita criada em função 

da deformação imposta durante os ensaios de tração realizados no estudo. Em todos os testes, 

foi possível estabelecer o início da transformação martensítica e sua evolução adquirindo 

valores do RMB em tempo real, embora uma análise mais profunda do processo seja requerida 

em função da presença de oscilações mecânicas presentes entre a amostra e sensor de RMB, 

que é atenuado com o aumento da rigidez do sistema. 

 Recentemente, Celada-Casero et al. (2017)  realizaram uma investigação in situ da 

cinética de transformação martensítica induzida pela deformação em um aço inoxidável 

austenítico AISI 301 por medidas magnéticas indutivas à temperatura ambiente. O sensor 
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indutivo desenvolvido pela Philips ATC provou ser uma ferramenta fácil de usar, barata e rápida 

para caracterizar a formação de martensita em aços inoxidáveis austeníticos metaestáveis 

durante o ensaio de tração. Neste trabalho, a calibração do sensor foi realizada ajustando a 

corrente circulante através da bobina para o valor de 55 mA, o que garante um campo magnético 

de 0,6 T. De acordo com os autores, este valor de campo magnético é suficientemente alto para 

magnetizar a amostra, evitando qualquer influência, seja por aquecimento da amostra ou pela 

aceleração na formação de martensita. As medidas assim levantadas foram comparadas com 

uma caracterização feita por meio de microscopia óptica, difração de raios-X e magnetização 

em amostras obtidas a partir de ensaios interrompidos com determinados valores de 

deformação. As medidas de magnetização obtidas através do magnetômetro SQUID apresentam 

um bom ajuste com a resposta obtida com o sensor indutivo. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as características do material utilizado e os 

procedimentos experimentais realizados em sequência de execução para o desenvolvimento do 

presente estudo. 

 

 

3.1  MATERIAL 
 

 

 Para a realização deste trabalho, foram usadas placas de aço inoxidável austenítico 

(AIA) estabilizados ao nióbio de modo a avaliar o fenômeno de transformação martensítica 

quando aplicados diferentes graus de deformação a frio em amostras previamente solubilizadas 

a 1100ºC e a 1200ºC. As placas (P1, P2 e P3) como recebidas são exibidas na Figura 3.1 e, as 

Tabelas-3.1-3, apresentam a identificação, composição química, características, tamanho de 

grão e as propriedades mecânicas da mesma, respectivamente. 

 

 

 
 

Figura 3.1 - Placas de AIA como recebidas para estudo P1, P2 e P3. 

 

 



30 

 

Tabela 3.1: Identificação e características das chapas laminadas. 

Identificação 

Dimensões (mm) Condição de 

Entrega 
Norma Atendida 

Comprimento Largura Espessura 

P1 290 130 6 

Solubilizada ASTM A240 P2 290 100 6 

P3 290 143 6 

 

Tabela 3.2: Composição química das placas como recebidas (%Fe em balanço). 

Percentagem em Peso do elemento (%) 

Cr Ni Mn Si Nb C S P Mo Ti  

17,4153 9,0109 1,9279 0,3841 0,4791 0,0424 0,0006 0,0308 0,0515 0,0031 

Al Cu Co V Pb B Sn W N Nb  10C 

0,0035 0,0451 0,1989 0,044 0,0022 0,0006 0,003 0,0178 0,0165 Ok. 

 

Tabela 3.3: Propriedades mecânicas e tamanho de grão ASTM (TG) das placas como 

recebidas. 

Propriedade Analisada 

LE0,2 LR Alongamento 
Dureza 

TG  

[MPa] [%] 
[HRB] 

 

366 676 50 
89 

7 

 

 

3.2  PRODUÇÃO DE AMOSTRAS DE TRABALHO 
 

 

 As placas como recebidas foram sequencialmente fresadas e cortadas em dimensões 

próximas de 10 mm x 10 mm x 3,6 mm obtendo-se desse modo 22 (vinte e duas) amostras de 

trabalho. De modo a ser plausível a caracterização pela técnica de permeametria em todas as 

condições de deformação verdadeira impostas, tal como abordada na seção 3.6, 12 (doze) 

amostras de trabalho foram deformadas a frio de modo atingir um comprimento mínimo de 30 

mm. 
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3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZAÇÃO 
 

 

 Um conjunto de 11 (onze) amostras de trabalho, constituído por 5 (cinco) amostras de 

10 mm x 10 mm x 3,6 mm e por 6 (seis) amostras de 30 mm de comprimento, foi submetido a 

um tratamento térmico de solubilização à temperatura de 1100oC, enquanto o conjunto 

composto de 11 (onze) de amostras de trabalho remanescentes foi solubilizado à temperatura 

de 1200oC. Cabe ressaltar que o tempo de duração de ambos os tratamentos realizados no 

Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) foi durante 40 minutos, sendo os mesmos conduzidos em forno tubular com 

atmosfera controlada contendo argônio como gás inerte, tal como apresentado na Figura 3.2. 

Cabe destacar que o tratamento térmico de solubilização (S), realizado para os dois grupos de 

amostras produzidas, denominou-se de S1100 e S1200, frisando ainda que o resfriamento 

posterior das amostras foi em água à temperatura ambiente. 

 

 

Figura 3.2 - Forno de atmosfera controlada empregado na solubilização das amostras. 
 

 

3.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 
 

 

 Foi realizada a caracterização das amostras apenas solubilizadas à 1100ºC e à 1200ºC 

por microscopia eletrônica de varredura MEV-FEG de alta resolução com emissão de elétrons 

por um canhão de aplicação de um campo elétrico (“Field Emission Gun”) em um microscópio 

marca Quanta, modelo FEG 450 pertencente ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT), tal 

como apresentado na Figura 3. 
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 As amostras foram, inicialmente, submetidas a um preparo superficial que consistiu em 

lixamento convencional seguido de polimento em alumina. Em sequência, após efetuado o 

lixamento e polimento das amostras mediante procedimento metalográfico convencional, as 

amostras de estudo foram avaliadas mediante a utilização de um ataque eletroquímico, 

consistindo na aplicação de 9V durante 30 segundos com a amostra fixada no anodo (+) e 

imersas em solução aquosa contendo 10% de ácido oxálico. 

Ambas as amostras foram caracterizadas no modo de elétrons retroespalhados (Electron 

Backscattered Scanning Diffraction - EBSD). Com o intuito de determinar a composição 

química semi-quantitativa de precipitados em relação à matriz austenítica, foi empregada uma 

análise pontual por espectroscopia por dispersão de energia (Energy Dispersive Spectroscopy - 

EDS), do mesmo equipamento. 

 

 

Figura 3.3 - MEV marca Quanta modelo FEG 450 do INT empregado nas caracterizações das 

amostras solubilizadas às temperaturas de 1100°C e 1200°C. 

 

 

3.5 ENSAIO DE DUREZA 

 

 

 O ensaio de dureza Rockwell na escala B (HRB), das amostras solubilizadas a 1100°C 

e a 1200°C, foi realizado em um durômetro Rockwell 2000 da marca Wilson Hardness 

pertencente ao Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). Foram efetuadas 6 (seis) medições por cada amostra avaliada. 
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3.6 DEFORMAÇÃO A FRIO DAS AMOSTRAS 
 

 

Após a realização dos tratamentos térmicos, como apresentado na seção 3.3, as amostras 

foram laminadas a frio na direção longitudinal em um laminador manual de bancada, 

apresentado na Figura , obtendo-se diferentes valores de deformação verdadeira através do uso 

da Equação 3.1. 

εv=ln
tf

ti
 (3.1) 

 

Onde: 

𝜀𝑣:Deformação verdadeira. 

tf: Espessura final. 

ti: Espessura inicial. 

 

 

Figura 3.4 - Laminador manual de bancada utilizado para obter diversos valores de 

deformação verdadeira nas amostras (TEIXEIRA TAVARES, 2014). 

 

 As espessuras finais médias (tf) foram obtidas, em cada amostra, mediante o uso de 

paquímetro digital da marca Digimess. As Tabelas 3.4 e 3.5 exibem os valores de espessuras 

inicial (ti) e final (tf), deformação verdadeira e nomenclatura de cada amostra produzida. Como 

exemplo, a nomenclatura S1100-2,29 corresponde à amostra solubilizada a 1100°C com 

deformação verdadeira de -2,29. Ressalta-se ainda, que as primeiras 6 (seis) deformações 

impostas, em cada condição de tratamento térmico, foram efetuadas nas amostras de 
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comprimento inicial mínimo de 30 mm, assim sendo foram obtidas espessuras finais (tf) entre 

0,36 e 1,33 mm minimizando o efeito de espessuras significativamente diferentes dentre as 

amostras avaliadas nas caracterizações por propriedades magnéticas (PM) descritas na seção 

3.7. 

 

Tabela 3.4: Valores de espessura inicial e final, deformação verdadeira e identificação das 

amostras solubilizada à temperatura de 1100ºC. 

ti (mm) 1,33 1,46 1,30 1,35 1,20 1,24 3,57 3,56 3,70 3,60 3,58 

tf (mm) 1,33 1,33 1,10 0,97 0,71 0,58 1,30 1,01 0,71 0,48 0,36 

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

Id. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S1100 

0 0,09 0,17 0,33 0,52 0,76 1,01 1,26 1,64 2,01 2,29 

 

 

Tabela 3.5: Valores de espessura inicial e final, deformação verdadeira e identificação das 

amostras solubilizada à temperatura de 1200ºC. 

ti (mm) 1,12 1,01 1,15 1,19 1,16 1,13 3,60 3,59 3,60 3,60 3,60 

tf (mm) 1,12 0,91 0,99 0,86 0,70 0,53 1,32 1,02 0,72 0,48 0,37 

|εv| 0 0,10 0,15 0,32 0,48 0,76 1,00 1,25 1,61 2,01 2,28 

Id. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S1200 

0 0,10 0,15 0,32 0,48 0,76 1,00 1,25 1,61 2,01 2,28 

 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO POR PROPRIEDADES MAGNÉTICAS (PM) 

 

 

3.7.1 Ferritoscópia 

 

 

 Leituras por meio de Ferritoscopia foram levantadas em todas as condições de 

deformação verdadeira impostas conforme apresentado nas Tabelas 3.4 e 3.5. Para tal, foi 

empregado um ferritoscópio, modelo FMP30 da marca Helmut Fischer® pertencente ao 

Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem (LNDC) da Universidade 

Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), apresentado na Figura 3.5. Este equipamento apresenta a 
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vantagem de ser portátil, o que permite realizar as medições de maneira não destrutiva in situ. 

O mesmo consta basicamente de duas bobinas e uma fonte de corrente elétrica externa. Como 

apresentado na Figura 3.6, o princípio de funcionamento baseia-se quando uma corrente elétrica 

é imposta na bobina primaria. Esta corrente produz um campo magnético que por sua vez, 

interage com a(s) fase(s) magnética(s) da amostra. Esta(s) fase(s), por sua vez, são excitadas e 

com isso, geram  um novo campo magnético. Esse campo, denominado de campo magnético 

induzido (B), é detectado por uma segunda bobina, situada na parte inferior do núcleo de ferro 

da Figura 3.6.  O campo magnético (B) é quantificado pela voltagem  fornecida pela segunda 

bobina. Este sinal de saída é avaliado pelo aparelho e, com isso, o teor percentual da fase 

ferromagnética ou Ferrite Number (FN) é então registrado no painel LCD do aparelho 

(HELMUT FISCHER, 2009). 

 Neste trabalho foram levantadas 15 (quinze) medições por face na região central de cada 

amostra, tanto do teor percentual da fase ferromagnética ou Leitura do Ferritoscópio (LF)  assim 

como o valor do Ferrite Number (FN).  

 Para obter uma leitura acurada dos parâmetros supracitados deve-se efetuar o 

procedimento de calibração do equipamento. Esta  calibração é feita por meio de blocos-padrões 

fornecidos pelo fabricante, onde o teor de fases ferromagnéticas ou ferrita em cada um deles é 

conhecido, permitindo, assim, o ajuste do instrumento HELMUT FISCHER, 2006; HELMUT 

FISCHER, 2009). Além disso, o operador deve aproximar a sonda do ferritoscópio 

perpendicularmente a superfície do bloco padrão, tal como observado na Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.5 - Ferritoscópio utilizado no presente 

trabalho pertencente ao LNDC da UFRJ  
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Figura 3.6 - Principio de funcionamento do 

ferritoscópio (HELMUT FISCHER, 2009). 

 

 

 

 

Figura 3.7 - Posicionamento da sonda. (FISCHER, 2008) 

 

 Cabe ressaltar que no processo de laminação atentou-se que as amostras produzidas 

neste processo não apresentassem curvatura, pois a curvatura assim como a espessura da 

amostra podem afetar as medições levantadas pelo equipamento. Para as espessuras finais (tf) 

das amostras produzidas, conforme contemplado na seção 3.6, será avaliado, a partir da Figura 

3.8, um fator correção devido à espessura da amostra e do FN obtido. 
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Figura 3.8 - Fator de correção devido à espessura da amostra (Adaptada de HELMUT 

FISCHER, 2006). 

 

 

3.7.2 Permeametria 

 
 

 O ensaio de permeametria foi realizado no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos 

(LEND) da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde valores de fluxo magnético (B) 

foram levantados para cada amostra em função da aplicação de um campo magnético indutor 

externo (H) de 5 V de amplitude com frequência de 10 Hz. A sonda do permeametro, 

especialmente construída para caracterizar os efeitos nas propriedades magnéticas decorrentes 

da transformação martensítica em aços inoxidáveis austeníticos (AIA), consiste basicamente de 

um núcleo de Fe-Si de grão orientado no qual uma bobina primaria de excitação de AWG 22 

foi enrolada com 80 voltas em torno do centro do núcleo tendo um valor de impedância elétrica 

de 0,9 Ω. A bobina secundaria, ou sensor de fluxo, consta de um arame AWG 44 enrolado em 

uma das extremidades de núcleo com 200 voltas, no qual o valor de impedância medido foi de 

38,4 Ω. Assim sendo, através da utilização do software Barktech foram adquiridos 11 (onze) 

ciclos de B versus H em cada face das amostras identificadas nas Tabelas 3.4 e 3.5. Os ciclos 

assim obtidos são denominados de minor loops, pois o valor de campo máximo atingido não 



38 

 

induz a saturação na indução magnética, tal como é apresentado na Figura 2.5. Cada minor loop 

contem aproximadamente 35000 pares de valores de B-H. Deste modo, mediante um algoritmo 

desenvolvido especialmente em Matlab®, apresentado na seção 7, foi obtido o minor loop 

médio correspondente aos ciclos assim levantados. Logo, como consequência disto, foi possível 

obter os valores de indução máxima (Bmáx), campo magnético (Hmáx), permeabilidade máxima 

(máx= Bmáx/ Hmáx), campo coercitivo (Hc) e área do minor loop médio para cada condição de 

deformação especificada nas Tabelas 3.4 e 3.5. Finalmente, foi obtido o minor loop médio e os 

parâmetros de caracterização supracitados por amostra a partir dos valores médios obtidos em 

ambas as faces, tal como apresentado exemplificativamente na Figura 3.9 para a condição 

S1100-2,29. 

 

 

Figura 3.9 - Minor loop médio obtido a partir de cada face para a amostra S1100-2,29. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO POR MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA (MEV-

FEG) 
 

 

A caracterização por meio de MEV-FEG, no modo de elétrons retroespalhados (BSED) 

das amostras na condição apenas solubilizada  se encontra nas Figuras 4.1-3, onde, uma mesma 

região foi caracterizada com diferentes aumentos, distinguindo-se desse modo características 

particulares da matriz assim como de precipitados existentes. 

Nas Figuras 4.1(a), da condição S1100, se observa uma matriz austenítica contendo 

maclas e precipitados, ao passo que na Figura 4.1(b), da condição S1200, não foram 

distinguídos precipitados com um aumento de 2000X atentando-se para um maior tamanho do 

grão da matriz quando comparada com a condição de S1100, produto de uma maior temperatura 

de solubilização. 

 Analisando-se a região caracterizada na Figura 4.1 com maiores aumentos (5000X) pela 

Figura 4.2 podem ser divisados pequenos precipitados presentes preponderantemente em sítios 

intragranulares da matriz, observando-se uma maior proporção e tamanho destes na condição 

S1100.  Estes fatos são corroborados para aumentos de 10000X, tal como observado na Figura 

4.3. Já nas Figuras 4.4 (a) e (b) obtidas com 20000X foi possível efetuar uma análise 

microelementar da composição química desses precipitados por EDS frisando que aqueles 

presentes na Figura 4.4 (b) são mais finos quando comparados com aqueles presentes à 

temperatura de solubilização de 1100ºC, tal como observado na Figura 4.4 (a). A análise por 

espectroscopia por dispersão de energia (EDS), conforme mostrada na Tabela 4.1, permitiu 

distinguir que os pontos de caracterização se tratam de precipitados ricos em nióbio, ou seja, 

precipitados de NbC em relação ao ponto de análise da própria matriz austenítica. Esta mesma 

análise foi também conduzida na amostra solubilizada à temperatura de 1200ºC, porém por 

serem os precipitados de menor tamanho limitou-se os pontos de caracterização apenas 

naqueles de maior tamanho, em virtude que parte da matriz será também caracterizada pelo raio 

de incidência no exame de espectroscopia. No entanto, devido às mesmas características de 

morfologia e brilho que estes possuem nas imagens assim obtidas são correspondentes à 

precipitados do tipo NbC. 

Este fato é bastante interessante pois a maior temperatura de solubilização, conforme 

mencionado na seção 2.1.1, maior é a tendência de dissolução dos precipitados de NbC. Assim 

sendo, a solubilização à temperatura de 1200ºC promove a dissolução dos precipitados 



40 

 

grosseiros de NbC conforme se observaram na amostra solubilizada à temperatura de 1100ºC. 

Com isso, um comportamento intrínseco da temperatura de solubilização será determinante na 

cinética da transformação da austenita em martensita induzida por deformação à frio tal como 

será abordado na seção 4.3, principalmente em virtude de haver uma maior quantidade de 

carbono, contido na solução sólida na matriz à temperatura de 1200ºC quando comparado com 

à temperatura de 1100ºC. Além disso o efeito de refino de grão também afeta acelerando a 

cinética da transformação, tal como observado por Tiamiyu et al. 2016 ao estudar um AIA AISI 

321. 
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Figura 4.1 - Microestruturas das amostras solubilizadas obtidas com 2000X por MEV-FEG no 

modo de elétrons retroespalhados (BSED). (a) S1100-0,00. (b) S1200-0,00. 
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Figura 4.2 - Microestruturas das amostras solubilizadas obtidas com 5000X por MEV-FEG no 

modo de elétrons retroespalhados (BSE). (a) S1100-0,00. (b) S1200-0,00. 
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Figura 4.3 - Microestruturas das amostras solubilizadas obtidas com 10000X por MEV-FEG 

no modo de elétrons retroespalhados (BSE). (a) S1100-0,00. (b) S1200-0,00. 
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Figura 4.4 - Microestruturas das amostras solubilizadas obtidas com 20000X por MEV-FEG 

no modo de elétrons retroespalhados (BSE). (a) S1100-0,00. (b) S1200-0,00. 
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Tabela 4.1: Análise microelementar obtida por EDS nas regiões predeterminadas na Figura 

4.4 (a) para amostra S1100-0,00. 

Local 
Porcentagem em Peso do Elemento. 

C Al Si Cr Mn Fe Ni Nb 

1 17,40 0,08 0,19 1,22 0,10 2,80 0,27 77,93 

2 7,18 0,12 0,59 14,56 1,56 51,43 6,44 18,12 

3 4,58 0,15 0,80 17,40 1,93 62,63 7,77 4,75 

Matriz 2,65 --- 0,61 18,51 2,01 67,86 8,36 --- 

 

 

 

Tabela 4.2: Análise microelementar obtida por EDS nas regiões predeterminadas na Figura 

4.4 (b) para amostra S1200-0,00. 

Local 
Porcentagem em Peso do Elemento. 

C Al Si Cr Mn Fe Ni Nb 

1 4,96 --- 0,50 17,05 1,88 64,61 7,99 3,02 

Matriz 3,88 --- 0,51 17,63 2,10 66,98 8,38 0,52 

 

 

 

4.2 DUREZA 

 

 

 Os valores de dureza levantados, de acordo com a metodologia descrita na seção 3.5, 

são apresentados na Tabela 4.3.Os resultados apresentados nesta tabela denotam um maior valor 

da dureza para a amostra S1100 como consequência da maior precipitação de NbC atrelado 

ainda a um menor tamanho de grão do que a condição de solubilização à temperatura de 1200ºC. 

 

Tabela 4.3: Valores de dureza HRB levantados para amostras S1100-0,00 e S1200-0,00. 

Id 
Valores de Dureza (HRB). 

1 2 3 4 5 6 Média 

S1100 74,7 74,7 74,7 72,6 68,9 67,1 72,1±3,3 

S1200 60,9 61,7 60,1 61,6 58,8 56,9 59,9±2,0 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA POR TÉCNICAS 

NÃO DESTRUTIVAS 

 

 

A Figura 4.5 mostra os resultados da leitura obtida pelo ferritoscópio (LF) versus o 

módulo da deformação verdadeira imposta na amostra. Como era de se esperar, se visualiza 

uma valor crescente na leitura medida pelo ferritoscópio devido à transformação da fase 

austenítica em martensita (´) ferromagnética decorrente de uma maior deformação imposta 

nas amostras. Entretanto, se observa, de modo comparativo, uma maior cinética de precipitação 

nas amostras solubilizadas à temperatura de 1100ºC como consequência da maior presença de 

precipitados de NbC resultando em um menor teor de carbono contido em solução sólida na 

matriz austenítica quando comparada com a condição solubilizada à temperatura de 1200ºC, 

conforme exposto na seção 4.1. Adicionalmente, o menor tamanho de grão também contribui 

acelerando tal transformação, tal como exposto por Tiamiyu et al., (2016). Por outro lado, 

atenta-se que a saturação da Leitura do Ferritoscópio (LF) atinge um valor máximo aproximado 

de 55% em ambas condições de solubilização prévias, tal representado pela linha tracejada na 

Figura 4.5. Os mesmos resultados foram obtidos por Talonen et al., (2004), tal como 

apresentado na seção 2.4, na qual foi estabelecido um fator de correção de um 71% maior nas 

medidas assim obtidas para a obtenção do teor de austenita transformada em martensita. Assim 

sendo, a Figura 4.6 exibe a representação do teor de austenita transformada em martensita em 

função do módulo da deformação verdadeira, salientando-se que as medidas que atingem a 

saturação desta transformação se encontram na ordem do 94%. 
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Figura 4.5 - Leitura do Ferritoscópio (LF) versus o módulo da deformação verdadeira para as 

amostras solubilizadas à 1100ºC e à 1200ºC. 

 

 

Figura 4.6 - Valor percentual da austenita transformada em martensita versus módulo da 

deformação verdadeira para as amostras solubilizadas à 1100ºC e à 1200ºC. 
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 Neste trabalho foi também avaliado o Ferrite Number (FN) versus o módulo da 

deformação verdadeira imposta, tal como observado na Figura 4.7, de modo estabelecer uma 

análise comparativa com os valores de LF obtidos. Salienta-se que estas avaliações aplicadas 

comumente em juntas soldadas para determinação do teor de ferrita delta (), tal como apontado 

por Vitek et al., (2003), foram aqui aplicadas em virtude de que as curvas de fator de correção 

por espessura das amostras se encontram em função do teor de FN, tal como mostrado na Figura 

3.8. De acordo com as Tabelas 3.4 e 3.5 os valores de espessura das amostras variam entre 0,37 

e 1,33 mm. Entretanto, de acordo com a Figura 3.8, quanto menor o valor da espessura observa-

se um aumento do fator de correção, porém quanto maior o FN há uma tendência à diminuição 

deste fator, embora não há informações sobre o comportamento deste fator para valores maiores 

de 27,51 FN. Assim sendo, neste trabalho, não foi aplicada uma correção da medida obtida por 

efeito da espessura da amostra, embora pode-se supor que um fator próximo do 7% deve ser 

aplicado em todas as condições. Entretanto, estudos mais aprofundados fazendo uso de 

magnetômetro de amostra vibrante (VSM) devam ser realizados para entender de melhor forma 

este comportamento. 

 

Figura 4.7 - Número de ferrita (FN) versus o módulo de deformação verdadeira para as 

amostras solubilizadas à 1100ºC e à 1200ºC. 

 

A Figura 4.8 mostra a correlação entre o LF e o FN obtidas para todas as condições de 
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deformação verdadeira impostas nas amostras. A equação 4.1 exibe a correlação entre ambos 

os parâmetros ajustados por uma função polinomial de segunda ordem.  

 

 

Figura 4.8 - Leitura do ferritoscópio (LF) versus número de ferrita (FN) para as amostras 

solubilizadas à 1100ºC e à 1200ºC.  

 

𝐹𝑁 = 1,044 + 0,56𝐿𝐹 + 0,017𝐿𝐹2                                         (4.1) 

 

 Neste trabalho também foi avaliado o efeito da transformação martensítica induzida por 

deformação através da obtenção de minor loops de histeresis, tal como comentado na seção 

3.7.1.  As Figuras 4.9 e 4.10 exibe o comportamento dos minor loops obtidos em condições de 

deformação predeterminadas para amostras solubilizadas às temperaturas de 1100ºC e 1200ºC, 

respectivamente. A partir dessas figuras pode-se observar de forma qualitativa o 

comportamento crescente do Bmáx, do campo coercitivo (Hc) e da área dos minor loops com 

relação ao aumento do módulo da deformação verdadeira imposta. 
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Figura 4.9 - Minor loops de histerese de amostras com diferentes valores de deformação 

verdadeira de previamente solubilizadas à temperatura de 1100ºC (S1100). 

 

Figura 4.10 - Minor loops de histerese de amostras com diferentes valores de deformação 

verdadeira de previamente solubilizadas à temperatura de 1200ºC (S1200). 
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 Da análise comparativa das Figura 4.11-12 observa-se que em estágios iniciais de 

deformação observa-se uma maior mudança dos parâmetros magnéticos supracitados na 

condição S1100, pela qual uma análise particular é realizada a continuação em torno da 

permeabilidade magnética máxima (máx), força coerciva (Hc) e área do minor loop em ambas 

as condições de tratamento térmico. 

 Na Figura 4.11 observa-se o comportamento da permeabilidade magnética máxima 

(máx) com relação à deformação verdadeira visualizando-se o mesmo comportamento do que 

a leitura obtida por ferritoscópia onde a cinética da transformação martensítica, produto da 

transformação da fase paramagnética () em ferromagnética (´) é maior nas amostras 

solubilizadas à temperatura de 1100ºC até atingir a saturação de transformação →´. 

 

Figura 4.11 - Permeabilidade máxima versus módulo da deformação verdadeira para as 

amostras solubilizadas às temperaturas de 1100ºC e 1200ºC. 

 

 Como abordado nas seções 2.4 e 3.7.1, a LF é baseada no valor da permeabilidade 

magnética do material. Deste modo, é possível estabelecer uma correlação entre os valores de 

permeabilidade máxima obtidos pelo uso do permeâmetro como aqueles levantados pelo uso 

do ferritoscópio. Assim, a Figura 4.12 apresenta o valor da permeabilidade máxima em função 

do teor de austenita transformada em martensita para todas as condições de ensaio. Através da 

análise da Figura 4.12 podem ser obtidas correlações lineares que dependerão do valor da 
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permeabilidade máxima, embora uma correlação quadrática exibe uma melhor correlação para 

todas as condições avaliadas. As equações 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam, respectivamente, a 

correlação entre os parâmetros avaliados de modo linear e quadrático 

 

Figura 4.12 - Permeabilidade magnética máxima (máx) versus percentual de austenita 

transformada em martensita para as amostras deformadas previamente solubilizadas às 

temperaturas de 1100ºC e 1200ºC. 

 

𝑎′[%] = −50,77 + 398,85µ𝑐𝑜𝑚µ < 0,3                                        (4.2) 

 

𝑎′[%] = 10,73 + 159,64µ𝑐𝑜𝑚µ ≥ 0,3                                          (4.3) 

 

𝑎′[%] = −71,81 + 630,66µ − 613,03µ2                                         (4.4) 

 

 Na Figura 4.13 observa-se o comportamento do campo coercitivo (Hc) em função do 

módulo da deformação verdadeira imposta nas amostras solubilizadas às temperaturas de 

1100ºC de 1200ºC obtendo-se um comportamento semelhante ao da permeabilidade, onde neste 

caso, Hc aumenta com o grau do módulo da deformação verdadeira imposta. Verificou-se ainda, 

que a solubilização à temperatura de 1100ºC promoveu maiores valores do campo coercitivo 

do que a solubilização à 1200ºC até valores próximos da saturação na transformação de fases. 
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Cabe ainda ressaltar que um comportamento semelhante ao aqui descrito foi obtido também em 

relação ao valor de área do minor loop em relação à deformação verdadeira imposta nas 

amostras previamente solubilizadas às temperaturas de 1100ºC e 1200ºC, tal como observado 

na Figura 4.14. 

 

Figura 4.13 - Força coerciva (Hc) versus o módulo da deformação verdadeira para as amostras 

solubilizadas às temperaturas de 1100ºC e 1200ºC. 
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Figura 4.14 - Área do minor loop de Histerese versus o módulo da deformação verdadeira das 

amostras solubilizadas às temperaturas de 1100ºC e 1200ºC. 

 

 A Figura 4.15, apresenta uma análise comparativa das transformações da austenita para 

martensita obtidas pelo uso de um magnetômetro de amostra vibrante (VSM), conforme exibida 

na Figura 2.3, onde neste caso foram acrescidas as curvas desta transformação levantadas pelo 

uso do ferritoscópio para o AIA AISI 347 levando em consideração a influência da temperatura 

de solubilização previa à deformação a frio imposta nas amostras. 

 Nesta figura se observa que a condição de AISI 347 S1100 tem comportamento bastante 

próximo ao AISI 304L, tal como reportado por Tavares et al., (2006). Já, a condição do AIA 

AISI 347 S1200 teve em estágios iniciais de deformação comportamento similar ao AIA AISI 

321 contendo 0,0350%C, tal como obtido por Teixeira Tavares, (2014). Entretanto, para 

deformações maiores a cinética da transformação é mais intensa em relação ao referido AIA 

AISI 321. Este fato, pode ser corroborado pelos valores de energia de falha de empilhamento 

exibidos na Tabela 4.4, onde o valor de 36,85 fazendo uso da Equação 2.2 encontra-se próximo 

ao do AISI 321 MC supracitado. 
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Figura 4.15 - Fração de austenita transformada em martensita versus o módulo de deformação 

verdadeira para diferentes aços inoxidáveis. 

 

Tabela 4.4: Valor de EFE do AIA AISI 347 em comparação com  as amostras de AIA AISI 

321 estudadas Teixeira Tavares, (2014). 

Id %C 
EFE (mJ/m2) 

EFEc 

(mJ/m2) 

Influência do C na 

EFE (%) 

Equação 2.2 Equação 2.3 Equação 2.2 

AISI 321 BC 0,0148 25,91 19,45 6,05 23,35 

AISI 321 MC 0,0350 34,40 20,11 14,35 41,72 

AISI 321 AC 0,0642 49,26 28,23 26,32 53,43 

AISI 347 0,0424 36,85 21,71 17,38 36,85 
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5  CONCLUSÕES 
 

 

 O presente trabalho, no qual foi avaliada a transformação martensítica por propriedades 

magnéticas do aço inoxidável austenítico (AIA) AISI 347, permite obter as seguintes conclusões: 

 

1. As medidas obtidas por ferritoscópia tiveram um valor máximo de 55% quando atingida a 

transformação de fase, tal como observado por Talonen et al (2004) em outros AIA. 

 

2. . Foi estimado o percentual de austenita transformada em martensita mediante o fator 

estabelecido por Talonen et al (2004) tendo a cinética um comportamento sigmoidal, tal como 

observado para outros AIA de características metaestáveis. 

 

3. Através da fabricação de uma sonda de permeametria estabeleceu-se uma correlação 

quadrática do valor da permeabilidade máxima medida com a fração de austenita 

transformada em martensita, aplicando-se uma excitação na bobina primaria de 5V com 

frequência de 10Hz. 

 

4. Detectou-se uma aceleração da cinética da transformação martensítica nas amostras 

previamente solubilizadas à temperatura de 1100ºC, em relação à temperatura de 1200ºC, 

como consequência do menor tamanho de grão e da menor solubilidade de carbono na matriz 

austenítica levando ainda em consideração a presença de precipitados de carboneto de nióbio 

(NbC) em maior tamanho e quantidade. Deste modo a temperatura de solubilização influência 

na cinética da transformação martensítica de AIA estabilizados ao nióbio (Nb). 
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6  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

 

 O presente trabalho permite sugerir os seguintes trabalhos futuros:  

 

1. Estimar o tamanho de grão ASTM das condições S1100 e S1200. 

 

2. Efetuar uma análise da cinética da transformação martensítica semelhante à apresentada 

neste trabalho em amostras previamente estabilizadas à 900ºC. Deste modo, poderá ser 

feita uma análise comparativa da influência da intensa precipitação de carboneto de 

nióbio (NbC) no comportamento dessa transformação. 

 

3. Efetuar uma caracterização da transformação martensítica por meio de magnetômetro 

de amostra vibrante (VSM) realizando ainda uma correlação com as medidas obtidas 

experimentalmente por ferritoscópia visando verificar o fator de correção proposto por 

Talonen et al., (2004).  

 

4. Realizar um estudo pela técnica de Ruído Magnético Barkhausen (RMB) nas condições 

de estudo.  

 

5. Efetuar medidas da resistividade nas diversas condições de tratamento de solubilização 

assim como de deformação das amostras produzidas no presente trabalho.  

 

6. Efetuar uma modelagem da cinética da precipitação da transformação martensítica.  
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7  APÊNDICE 

 

 

 A continuação é descrito o algoritmo computacional no Matlab® que determinam os 

parâmetros obtidos por permeametria para a realização do presente estudo.  

 

% Programa para graficar las curvas de Histeresis  

clear all; 

cd('C:\Users\natal\Desktop\2018_12_13\S12-2.28-FA-10-3.5\EXCITAÇÂO-B'); 

numero_de_senales=2; 

 

for k=1:10;    

      b=load(['A','_','1','_',num2str(k),'.csv']);  

      b2=b(:,2)';  

      b3=b2-mean(b2); 

             

      if round(length(b3)/numero_de_senales)>length(b3)/numero_de_senales; 

                b3 = horzcat(b3,b3(end));  

            else 

                b3=b3; 

            end  

      end  

              

      b4=b3';  

  

      S = 0; 

      for k=1:10; 

                

            b=load(['A','_','1','_',num2str(k),'.csv']); 

            S = S+(b4-b(:,2)).^2; 

                 

                 

            end  

            S = S/9; 

            S = S.^0.5; 

               

         for k=1:10;    

            d=load(['A','_','1','_',num2str(k),'.csv']);  

            d2=d(:,3)';  

            d3=d2-mean(d2);             

            if round(length(d3)/numero_de_senales)>length(d3)/numero_de_senales; 

                d3 = horzcat(d3,d3(end));  

            else 

                d3=d3; 

            end  

        end  

             

            d4=d3';              

            S2 = 0; 
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            for k=1:10; 

                d=load(['A','_','1','_',num2str(k),'.csv']); 

                S2 = (d4-d(:,3)).^2; 

                end %end do k 

            S2 = S2/9; 

            S2 = S2.^0.5; 

c_1 = b4(1:35000,1); 

[Hmax]= max(c_1) 

c_2 = d4(1:35000,1); 

[Bmax]= max(c_2) 

mu=Bmax./Hmax 

radianes = atan(mu); 

Cita=radianes*180/pi 

 

figure (1) 

clf 

hold off 

 

b4(34998:35000)= b4(1); 

d4(34998:35000)= d4(1);   

gra=plot(b4,d4,'b','linewidth',1.5); 

  

ax = gca; 

ax.XAxisLocation='origin'; 

ax.YAxisLocation = 'origin'; 

xlabel('H (A/m)','fontname','Arial','fontsize',14,'color','k','fontangle',... 

    'normal','fontweight','demi') 

ylabel(texlabel('B (T)'),'fontname','Arial','fontsize',14,'color','k','fontangle',... 

    'normal','fontweight','demi')  

title({'Curva de Histerese Magnética'},'fontname','Arial',... 

    'fontsize',18,'color','k','fontweight','bold',... 

    'fontangle','normal') 

h4=gca; 

set(h4,'ygrid','off','xgrid','on') 

hleg = legend('B'); 

hleg = legend('location','SoutHeast'); 

set(gcf,'color','white') 

hold on 

[a ind]=min(abs(b4)); 

disp(['Y intercepto 1  ', num2str(b4(ind)) ,' , ' ,num2str(d4(ind)) ]) 

disp(['Y intercepto 2  ', num2str(b4(ind)) ,' , ' ,num2str(-d4(ind)) ]) 

plot([b4(ind) b4(ind)],[d4(ind) -d4(ind)],'or','linewidth',8) 

  

[a2 ind2]=min(abs(d4)); 

disp(['X intercepto 1  ', num2str(b4(ind2)) ,' , ' ,num2str(d4(ind2)) ]) 

disp(['X intercepto 2  ', num2str(-b4(ind2)) ,' , ' ,num2str(d4(ind2)) ]) 

  

plot([b4(ind2) -b4(ind2)],[d4(ind2) d4(ind2)],'xr','linewidth',8) 

hold off 
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figure (2) 

A= polyarea(b4,d4); 

fill(b4,d4, 'r') 

disp(['El area de la curva es  ', num2str(A)]) 
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