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Resumo 

As mudanças no comportamento de amaciamento que ocorrem durante a deformação a quente 

de aços inoxidáveis ferríticos tipo ABNT 430 foram analisadas por meio de simulação de 

laminação por ensaios de torção a quente, objetivando a obtenção de microestrutura adequada 

para as etapas de estampagem. Corpos-de-prova para ensaio de torção foram usinados a partir 

de uma chapa do aço inoxidável do tipo ABNT 430 retirada após laminação de desbaste. 

Ensaios de torção em resfriamento contínuo foram realizados em uma máquina universal de 

ensaios mecânicos. O aquecimento dos corpos-de-prova foi realizado por uma bobina de 

indução eletromagnética acoplada a uma fonte com controlador programável. Uma atmosfera 

de proteção composta por argônio e nitrogênio na proporção de 85/15 foi utilizada com a 

finalidade de evitar a oxidação e reduzir a desnitretação da amostra. Um ciclo de visão geral 

foi feito para a determinação das temperaturas de mudança de comportamento de 

amaciamento através do ajuste da curva de tensão média de torção em função do inverso da 

temperatura. Os corpos-de-prova foram aquecidos até 1200°C a uma velocidade de 2°C/s e 

mantidos nesta temperatura por 120s, antes do resfriamento a 1°C/s. A partir de 1170°C foram 

aplicados passes de deformação equivalente de 0,2 a cada intervalo de 30°C até a temperatura 

final de 690°C. As temperaturas de mudança de comportamento de amaciamento 

determinadas foram aproximadamente 850°C e a 1000°C. Ensaios interrompidos foram então 

realizados em temperaturas no intervalo de 1050°C a 810°C.  Ao término de cada ensaio o 

corpo-de-prova foi submetido a resfriamento rápido com CO2 e sua microestrutura foi 

analisada por microscopia óptica com luz polarizada. Em seguida foram realizados ensaios 

com mesmo ciclo aquecimento e resfriamento e aplicada a deformação equivalente de 1,0 em 

passe único nas temperaturas de 1080, 930 e 840°C. As micrografias das amostras de 

múltiplos passes, associadas às medidas de dureza confirmaram a existência de duas 

temperaturas de ocorrência de mecanismos de amaciamento distintos. Nas amostras dos 

ensaios de passes simples, foi observado recristalização naquelas deformadas em 840 e 

930°C, e recuperação e contornos de subgrãos na amostra deformada em 1080°C. A 

recristalização do aço inoxidável ABNT 430 pode ocorrer na faixa de temperatura de 

aproximadamente 850 a 1000°C, para temperaturas acima desta faixa a recuperação é o 

mecanismo de amaciamento predominante.  
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Abstract 

The softening behavior changes that occur during hot deformation of ABNT 430 ferritic 

stainless steels were analyzed by hot rolling simulation using torsion tests aiming at achieving 

better microstructure for drawing process. Torsion specimens were machined from hot rolled 

plates 28mm in thickness after roughing mill. Interrupted deformation torsion tests were 

performed during continuous cooling. Tests were carried out in an electro-mechanical Instron 

1125 universal testing computer controlled machine. The specimens were heated in an 

induction heating system. They were protected from oxidation as well as loss of N2 by a gas 

mixture of Ar plus N2 in the ratio of 85/15. A cycle of general vision was made for the 

temperatures determination of change in softening behavior of the steel through the 

adjustment of the curve of torsional mean stress in function of the inverse of the temperature. 

Specimens were first heated up to 1200°C with a rate of 2°C/s and held at this temperature for 

120s. The samples were then cooled down at a constant rate of 1°C/s. During cooling, 

deformations of equivalent strain of 0.2 were applied to the specimens at a strain rate 0.3s-1. 

The first deformation was applied at 1170°C and the others with an interval of 30°C from 

each other. The last deformation was applied at 690°C. The temperatures of change of 

softening behavior had been determined at approximately 850°C and 1000°C. Interrupted 

torsion tests were performed in temperatures in the interval of 1050°C to 810°C.  At the end 

of each assay the sample was submitted to fast cooling with CO2 and its microstructure was 

analyzed by optic microscopy with polarized light and microhardness measurements. Torsion 

tests with same heating and cooling cycle were carried through applying the equivalent 

deformation of 1.0 in only one pass, in the temperatures of 1080, 930 and 840°C. The 

micrographs of the samples of multiple passes, associated to the measurements of 

microhardness confirmed the existence of two temperatures of occurrence of distinct 

mechanisms of softening. In the single pass tests, recrystallization was observed in the 

samples deformed at 840 and 930°C, and recovery and subgrain boundaries in the sample 

deformed at 1080°C. The recrystallization of stainless steel ABNT 430 can occur 

approximately in the temperature range of 850 to 1000°C. For temperatures above of these 

values recovery is the predominant softening mechanism. 
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1. Introdução 

Os aços inoxidáveis são amplamente utilizados devido a suas características de excelente 

resistência à corrosão, resistência mecânica elevada, boa conformação mecânica, facilidade de 

reciclagem, versatilidade, forte apelo estético e higiene/assepsia. Em função destes atributos, 

os aços inoxidáveis são utilizados na área médica, eletrodomésticos, fachadas, esquadrias, 

conexões, móveis, grades e portões, decoração de interiores, gradis e corrimões, obras de arte, 

dentre outros. 

O estudo contínuo do processo de fabricação e conformação mecânica dos aços é essencial 

para otimizar sua produtividade, melhorar as propriedades desse material e reduzir seu custo 

de fabricação. Este estudo muitas vezes encontra obstáculos na grande dificuldade e no custo 

para montar-se uma planta piloto, ou interromper a produção de uma indústria para a 

realização de testes. Um método alternativo eficiente e de custo relativamente baixo é a 

simulação de laminação por meio de ensaios de torção a quente. Este método é de grande 

versatilidade, pois, através dele, é possível simular não só as etapas iniciais, mas todo o 

processo de laminação a quente (Jorge et al., 1993). 

Os aços inoxidáveis são amplamente utilizados em segmentos que exigem um bom 

acabamento superficial, devido ao seu forte apelo estético. Dentre os mais variados tipos de 

aços inoxidáveis classificados como austenítico, martensítico, dúplex, um aço que se destaca 

é o aço inoxidável ferrítico, devido as suas qualidades e seu baixo custo de produção. Os aços 

inoxidáveis ferríticos têm grande mercado no segmento de utilidades domésticas, onde é 

comum ser necessário operações de estampagem para confecção do produto final. 

Os aços inoxidáveis ferríticos do tipo ABNT 430, objeto de estudo deste trabalho, podem 

apresentar, após laminação a frio e subseqüente conformação mecânica, sulcos em suas 

superfícies. Este defeito, também conhecido como ridging ou estriamento, aparece durante a 

estampagem dos aços laminados a frio, reduzindo a qualidade do acabamento final. Acredita-

se que estas estrias estão relacionadas com formação de bandas ou colônias de grãos de 

mesma orientação cristalográfica que acarreta em anisotropia da deformação plástica (Park et 

al., 2005). 

Neste trabalho, foi realizado um estudo em um aço inoxidável do tipo ABNT 430 objetivando 

melhor compreensão dos processos de amaciamento e de formação da textura que ocorrem 

durante a laminação a quente do material, visando minimizar o estriamento durante as 
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subseqüentes operações de estampagem. A técnica de simulação de laminação por ensaios de 

torção a quente em resfriamento contínuo foi utilizada em aço fabricado industrialmente. 

Foram realizados ensaios de torção a quente em resfriamento contínuo neste material em 

temperaturas no intervalo de 1200 e 690°C, que corresponde à faixa de temperatura de 

laminação a quente destes aços. Os ensaios foram realizados em resfriamento contínuo e as 

deformações equivalentes de 0,2 foram aplicadas em intervalos de temperatura de 30°C. 

Curvas tensão em função do inverso da temperatura de ensaio foram construídas e analisadas 

visando determinar temperaturas de mudança de mecanismo de amaciamento ou mesmo as 

temperaturas de não amaciamento e recristalização destes aços. Os ensaios foram 

interrompidos em temperaturas distintas, escolhidas a partir destes primeiros experimentos, e 

os corpos-de-prova de torção foram submetidos a resfriamento rápido, para observação da 

microestrutura ao final de cada passe. As microestruturas foram analisadas por microscopia 

óptica e microscopia eletrônica de varredura quanto a suas características de orientação 

preferencial, tamanho e forma de grãos. 

Após avaliar as possíveis temperaturas de mudança de comportamento no amaciamento do 

material, foram escolhidas três temperaturas distintas, para a realização de ensaios de torção 

em único passe objetivando uma melhor observação do comportamento do material nestas 

temperaturas com deformações elevadas. As temperaturas escolhidas foram 1080, 930 e 

840°C e a deformação equivalente aplicada foi 1,0. A deformação maior foi escolhida com o 

intuito de observar se haveria um comportamento semelhante ao clássico na curva tensão em 

função da deformação. 
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2. Objetivos 

Avaliar os mecanismos de amaciamento que atuam durante laminação a quente em aços 

inoxidáveis ferríticos tipo ABNT 430 e determinar as temperaturas de mudança de 

comportamento de amaciamento, objetivando melhor entendimento e controle da 

microestrutura e da ocorrência de estrias após estampagem a frio. 
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3. Revisão Bibliográfica 

O termo aço inoxidável é utilizado para designar um grupo de ligas ferrosas que possuem, 

dentre outras características, uma alta resistência à corrosão em meios oxidantes. São ligas 

ferrosas que contêm um mínimo de 11,5% de cromo, comumente níquel, nitrogênio e outros 

elementos de liga. Quando este tipo de aço é exposto a ambientes oxidantes, forma-se em sua 

superfície um filme passivo de óxido de cromo, extremamente fino e aderente, o qual protege 

o material de reagir com o ambiente (Wayman, 1995). 

Muitas são as características destes aços que tornam interessante sua utilização: 

• elevada resistência à corrosão; 

• boa resistência mecânica; 

• aparência higiênica e de fácil limpeza; 

• forte apelo visual; 

• relação custo/benefício favorável; 

• baixo custo de manutenção; 

• material reciclável. 

 

Os aços inoxidáveis surgiram no início de século XX e foram desenvolvidos quase que 

simultaneamente em diversos países (Modenesi, 2001). 

� Na Inglaterra, em 1913, por Bearley, que percebeu grande resistência à corrosão de 

um aço com 13% de cromo. 

� Nos Estados Unidos, em 1915, Haynes observou alta resistência à corrosão em aços 

que continham um mínimo de 10% de cromo e 5% de cobalto. 

� Na Alemanha, em 1912, por Straus e Mainer, que desenvolveram uma liga Fe-Cr com 

elevada resistência à oxidação que possuía aproximadamente 8% de cromo. 

� Na França as primeiras patentes destes aços foram registradas por Chevenard e datam 

de 1917 e 1918. Estas são sobre aços com 10 a 15% de cromo e 20 a 40% de níquel. 
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Desde que estas ligas foram introduzidas no mercado, em 1915, tanto o processo de 

fabricação e suas composições químicas sofreram grandes mudanças. Estas mudanças 

proporcionaram a produção de diferentes tipos de ligas com composições químicas, 

microestruturas, propriedades químicas e mecânicas variadas.  

Como a principal característica dos aços inoxidáveis é sua grande resistência à oxidação, eles 

são largamente utilizados quando há exigência de um material com elevada resistência ao 

ataque de agentes químicos. As variações na composição química conferem aos aços 

inoxidáveis características e propriedades que os distinguem dos outros aços. Conforme as 

aplicações do aço utilizam-se estruturas cristalinas e composições químicas distintas. De 

acordo com a estrutura cristalina, eles são subdivididos em quatro classes. 

• Aços inoxidáveis austeníticos: com estrutura cúbica de face centrada (CFC), possuem 

boa estampabilidade, soldabilidade e elevada resistência à oxidação. Estas qualidades os 

levam a serem os mais utilizados dos aços inoxidáveis. Eles possuem entre 16 e 25% de 

cromo e elevado teor de níquel, de 7 a 35%, o que aumenta seu custo de produção. Possuem 

estrutura predominantemente austenítica, devido ao elevado teor de Níquel. São amplamente 

utilizados na indústria química, petrolífera e alimentícia. Por serem dúcteis em baixas 

temperaturas podem ser empregados em aplicações criogênicas. Outra vantagem dos aços 

inoxidáveis austeníticos é sua não susceptibilidade a fragilização por hidrogênio (Wayman, 

1995). 

• Aços inoxidáveis martensíticos: são ligas Fe-Cr que possuem entre 0,1 e 0,5% de 

carbono e de 12 a 18% de cromo. Estes aços possuem alta temperabilidade, podendo 

apresentar estrutura completamente martensítica ao serem resfriados de uma temperatura 

superior à temperatura de transformação α → γ. São utilizados em meios fracamente 

corrosivos por possuírem resistência à corrosão inferior à dos outros aços inoxidáveis. 

• Aços inoxidáveis dúplex: nestes aços são adicionados elementos gamagêneos, 

estabilizadores da austenita, como níquel (3,5 a 8%) e nitrogênio. À temperatura ambiente 

apresentam estrutura bifásica, constituída de aproximadamente 50% de ferrita e 50% de 

austenita. São utilizados em equipamentos que trabalham em contato com a água do mar, nas 

indústrias química e petroquímica. 
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• Aços inoxidáveis ferríticos: estes aços apresentam estrutura ferrítica, cúbica de corpo 

centrado (CCC), após processamento final (Peckner et al., 1977). Possuem teor de cromo 

entre 12 e 30% e um baixo teor de carbono. A forma de refinamento de sua estrutura é por 

trabalho termomecânico. Apresentam alta resistência mecânica e tenacidade quando possuem 

uma granulação fina (Costa et al., 2005). São utilizados na fabricação de eletrodomésticos, 

utensílios para cozinha e em sistemas de exaustão em automóveis. 

Atualmente, no Brasil, praticamente todo volume de aços inoxidáveis produzidos é do tipo 

ferrítico e austenítico. O aço inoxidável ferrítico alcançou uma produção mais expressiva a 

partir dos anos 1990 quando começou a produção do aço inoxidável ABNT 430 com adição 

de nióbio. O Nb é introduzido no aço com o objetivo de estabilizar a fase ferrítica em 

temperaturas elevadas. Desta forma, a austenita não se forma durante a conformação a quente, 

a microestrutura final torna-se menos susceptível a formação de uma orientação 

cristalográfica preferencial e o produto apresenta redução drástica de estriamento. Até 1990, a 

produção dos aços inoxidáveis ferríticos não ultrapassava 35% do total produzido. Hoje; com 

as melhorias no processamento, este percentual já ultrapassa 54% (Acesita). Por serem objeto 

de estudo deste trabalho, as características e propriedades dos aços inoxidáveis ferríticos serão 

mais profundamente detalhadas.  

 

 

3.1. Aços inoxidáveis ferríticos 

Apesar de serem conhecidos há mais de 70 anos, os aços inoxidáveis ferríticos tiveram, 

inicialmente, seu uso mais restrito que os aços inoxidáveis austeníticos. Mas, a partir das 

décadas de 1960 e 1970, com o aumento do custo do níquel, as pesquisas a respeito destes 

aços foram intensificadas. 

Os aços inoxidáveis ferríticos são, aparentemente, simples. Consistem de uma solução sólida 

de Fe-Cr, com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. A figura 3.1 representa o 

diagrama de fases do sistema Fe-Cr. O carbono está presente em baixa quantidade, distribuído 

em solução sólida e na forma de carbonetos de cromo.  
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Figura 3.1: Diagrama de fases do sistema ferro-cromo (Metals Handbook). 

 

Alguns destes aços são susceptíveis à transformação da ferrita em austenita (α → γ) em altas 

temperaturas, como é o caso do aço inoxidável ABNT 430. Quando resfriados, obtém-se uma 

estrutura bifásica constituída de ferrita (α) e martensita (α’). Somente em velocidades bem 

baixas, da ordem de 0,01°C/s, é possível evitar a formação de martensita (Ferreira et al., 

2005). 

A fração de austenita (γ) presente no aço quando este é aquecido até o campo bifásico 

depende de sua composição química. A figura 3.2 representa parte do diagrama Fe-Cr, 

mostrando a influência dos elementos de liga na estrutura deste aço (Peckner et al., 1977). A 

presença de elementos como carbono e nitrogênio ampliam o campo bifásico, deslocando para 

direita a linha que separa os campos γ+α e α, como mostrado na figura 3.2. A linha azul 

delimita o final do campo bifásico e o campo de estabilidade da fase ferrítica para a 

composição química de um aço inoxidável semelhante ao utilizado neste trabalho. 

Em determinados casos adicionam-se elementos, tais como o Ti e o Nb, que formam 

carbonitretos e, em conseqüência, impedem a formação da fase austenítica em altas 

temperaturas. A precipitação tem efeito também no tamanho de grão, já que estes 

carbonitretos agem como barreira para o crescimento dos mesmos. Por outro lado, podem 

também levar a corrosão intergranular, quando o aço é exposto a alta temperatura (Modenesi, 

2001). 
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Figura 3.2: Diagrama de fases do sistema ferro-cromo mostrando o limite da região do campo 

bifásico para diferentes concentrações de carbono e nitrogênio (Peckner et al., 1977). 
 

 

3.2. Produção do aço inoxidável ABNT 430 

Os aços inoxidáveis ferríticos possuem baixa ductilidade quando trabalhados a quente, 

dificultando a sua produção. Outro fator que influencia na produção deste material é o fato de, 

em temperaturas abaixo de 1000°C, ocorrer precipitação de compostos intermetálicos. Desta 

forma, a parte de trabalho a quente nestes aços inoxidáveis é realizado entre 1200 e 1000°C. 

Após lingotamento contínuo as placas de aço ABNT 430 passam, no processamento industrial 

da ArcelorMittal Inox Brasil, para a etapa de laminação a quente de desbaste, onde a 

temperatura de conformação varia entre 1200 e 1000ºC. A placa possui inicialmente 200mm 

de espessura que será reduzida para  28mm nesta etapa. Em seguida, a chapa é processada em 

um laminador acabador com controle de temperatura. A temperatura nesta etapa não deve ser 

inferior a 1000ºC e a espessura final da chapa poderá variar de 2,50 a 12,70mm (Ferreira, 

2005).  

Conforme previsto na figura 3.2 o aço ABNT 430 a ser estudado possui estrutura bifásica 

durante a laminação a quente, composta de ferrita e austenita. Durante o resfriamento, após 
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conformação a quente, a austenita se transforma em martensita. Com o objetivo de obter boa 

ductilidade do material na laminação a frio, dado que a presença da martensita aumenta a sua 

resistência mecânica, estes aços são tratados termicamente para se obter uma microestrutura 

de ferrita mais carbonetos. O ciclo térmico utilizado para tal está esquematizado na figura 3.3. 
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Figura 3.3: Ciclo de tratamento térmico do aço inoxidável ferrítico laminado a quente para 

obtenção da estrutura ferrítica contendo carbonetos. 
 

No entanto, mesmo após recozimento, o material continua apresentando grãos grandes e 

alongados. O aço passa por uma decapagem e, em seguida, é realizada a laminação a frio, de 

onde as chapas sairão com espessura de até 0,60mm. 

Após a laminação a frio, o aço ABNT 430 passa por um recozimento final, que é realizado em 

fornos contínuos. São utilizados também linhas de decapagem, laminação de encruamento, 

polimento e com esmerilhadeiras que conferem ao material uma boa qualidade superficial 

(Acesita). A temperatura do recozimento final para o aço ABNT 430 com 0,6mm de 

espessura é 830°C. A estrutura ao final do processo consiste de grãos ferríticos equiaxiais e 

com distribuição homogênea de carbonetos de cromo, como é observado na figura 3.4, onde 

os pontos pretos são os carbonetos de cromo. 
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Figura 3.4: Micrografia óptica do aço ABNT 430 ao final do processamento industrial. Os 

grãos ferríticos são equiaxiais com carbonetos de cromo uniformemente distribuídos. 
 

 

3.3. Ridging 

Os aços inoxidáveis ferríticos são amplamente utilizados na chamada “linha branca”, ou seja, 

utensílios domésticos, pias e fogões. A qualidade do acabamento do produto final é então de 

fundamental importância, visto que a utilização do aço inoxidável em grande parte destes 

produtos leva em conta sua estética (Hamada et al., 2003).  

Para confecção do produto final, estes aços passam por operações de estampagem que 

envolvem embutimento e repuxamento. Durante o processamento, é comum aparecerem 

sulcos na superfície das chapas dos aços ABNT 430 (Oliveira et al., 2005). Estes sulcos, 

estrias, ou ridging, aparecem na superfície das chapas durante estampagem dos aços 

laminados a frio no sentido de laminação, reduzindo a qualidade do acabamento final. A 

profundidade dos sulcos pode variar de 10 a 50µm e a largura pode ser de 1 a 1,5mm. As 

estrias não são defeitos superficiais, sendo que cada pico num lado da chapa corresponde a 

um vale no outro lado. 
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As estrias têm relação direta com a textura de solidificação. Durante a solidificação do aço, 

forma-se uma grande região colunar, onde os grãos crescem em direção ao centro da placa, e 

no sentido oposto ao de extração de calor pelo molde. Os grãos cuja direção cristalográfica 

<001> é paralela à direção do fluxo de calor têm seu crescimento favorecido. A estrutura final 

é de grãos grandes e alongados (Dieter, 1981). 

As estrias estão relacionadas com a estrutura de grãos grosseiros na forma de bandas ou 

colônias de grãos de mesma orientação cristalográfica que permanecem durante a laminação. 

Melhorias visando redução destas estrias vêm sendo estudadas há várias décadas, sendo que a 

laminação a frio realizada com o material ainda bifásico, mistura de ferrita e martensita, é 

uma das possibilidades para reduzir as estrias (Ferreira et al., 2005). Por ter elevada 

resistência mecânica, a martensita não se deforma, introduzindo variações na trajetória de 

deformação na ferrita, acarretando estrutura de grãos mais finos e com menor grau de 

orientação preferencial após o recozimento final. A fração volumétrica de martensita tem 

influência direta na diminuição da formação das estrias: quanto maior a fração volumétrica de 

martensita presente no material, menor será o alinhamento dos grãos após o recozimento final 

(Koike et al., 1991; Ferreira et al., 2005). No entanto, esta não é uma solução viável por dois 

motivos: 

• aumento de custo do produto devido a necessidade de realização de tratamento térmico 

intermediário para obtenção da estrutura bifásica com a maior fração volumétrica de 

martensita, (Andrade et al., 2007), 

•  redução na estampabilidade do produto final. 

Outra forma de reduzir a ocorrência das estrias é realizar a laminação a quente utilizando 

tempo entre passes suficiente para promover a recristalização estática da ferrita. Os novos 

grãos formarão contornos de alto ângulo, diminuindo a ocorrência de colônias de grãos de 

mesma orientação cristalográfica (Kimura et al., 1996). Esta técnica encontra dificuldades 

devido às condições necessárias para promover a recristalização dos grãos ferríticos no aço 

ABNT 430. A recristalização, que é um processo de formação de novos grãos equiaxiais e 

depende da temperatura e da energia armazenada durante a deformação (Callister, 2000), é 

dificultada pela alta energia de falha de empilhamento deste aço, que favorece a recuperação 

em detrimento da recristalização. 
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Outras formas para reduzir a textura do aço ABNT 430 foram testadas, como por exemplo, 

agitação eletromagnética durante a solidificação do aço, visando impedir a organização dos 

grãos nucleados e fazendo com que estes cresçam de maneira aleatória. Também foi estudada 

a eficiência de um recozimento intermediário durante a laminação a frio. Este procedimento 

promove a recristalização dos grãos ferríticos, aumentado a desorientação dos grãos e 

minimizando as bandas de grãos orientados (Huh et al., 2001). Mas o recozimento 

intermediário acarreta aumento de custo, devido ao gasto de energia para o tratamento 

térmico, e a perda de produtividade devido ao tempo despendido para o recozimento. 

 

 

3.4 Trabalho a quente  

As propriedades finais de um aço são fortemente influenciadas pelos processos que ocorrem 

durante o processamento a quente do material. 

Define-se de maneira geral o trabalho a quente, quando uma liga é deformada em uma 

temperatura e com uma taxa de deformação que tornem operantes mecanismos de 

amaciamento, o que permite alto nível de deformação. 

Para algumas ligas, ocorrem simultaneamente mecanismos de amaciamento e endurecimento. 

O comportamento de amaciamento/endurecimento será determinado pela competição entre os 

mecanismos atuantes. 

O aumento da resistência à deformação se deve ao encruamento ou a outras formas de 

bloqueio das deslocações. 

Os mecanismos de amaciamento são: 

- a recuperação, que é o rearranjo de deslocações, aniquilamento e modificações em pequena 

escala dos defeitos cristalinos; 

- a recristalização, que dá origem a novos grãos livres de deformação. 
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3.5 Mecanismos de endurecimento 

Endurecimento por precipitação 

Existem vários mecanismos de endurecimento, mas, a natureza destes processos não está 

muito bem estabelecida. Um mecanismo de endurecimento importante para uma liga pode 

não ser relevante para outra. Há consenso de que o aumento na dureza de um material é 

equivalente ao aumento na dificuldade de movimentação de deslocações. 

Durante a deformação é necessário que as deslocações se movimentem por entre os 

precipitados ou passem por eles. Em ambas as condições é preciso um aumento na tensão para 

que as deslocações possam se mover pelo reticulado que contenha as partículas precipitadas 

(Reed-Hill, 1982). Orowan propôs um mecanismo, representado na figura 3.5, que supõe que 

a discordância, ao passar por um precipitado, deixa em torno dele um anel de discordância. A 

partir daí ela pode prosseguir o movimento, mas o anel deixado em torno do precipitado causa 

o aumento do campo de tensões que aumentará a resistência à passagem da próxima 

discordância. 

 

 
Figura 3.5: Modelo de Orowan para o endurecimento por precipitação. (Reed-Hill, 1982) 

 

O número de deslocações e a intensidade gerada pelos campos de tensão interna aumentam 

com o número de partículas de segunda fase e diminuem com o aumento do tamanho destas 

partículas. 
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Encruamento 

Durante a deformação plástica são gerados defeitos na estrutura cristalina do material. Estes 

defeitos podem ser lacunas, maclas ou deslocações. O aumento na densidade de deslocações 

causa elevação da resistência mecânica do material e é denominado encruamento. O 

encruamento é causado pelo aumento na densidade de deslocações e pelo arranjo por elas 

apresentado. As deslocações podem ser móveis ou imóveis na rede cristalina. As móveis são 

responsáveis por mudanças de forma e/ou acomodações de tensão em regiões do cristal em 

que ocorre deformação localizada, como próximo aos contornos de grãos. 

 

 

3.6 Mecanismos de amaciamento 

Quando um metal é trabalhado a quente, ocorrem mudanças estruturais durante a deformação. 

De início tem-se o encruamento do material e o aumento de sua resistência devido ao 

aumento da densidade de deslocações. Com o aumento da energia armazenada inicia-se o 

processo de amaciamento dinâmico. De acordo com a temperatura e o nível de deformação 

este processo pode acontecer de duas formas: a recuperação dinâmica e a recristalização 

dinâmica (Regone et al., 1998). Em processos de múltiplos passes, os mecanismos de 

amaciamento podem atuar no tempo interpasses, sendo então chamados de recristalização ou 

recuperação estática.  

A diferença de energia armazenada durante a deformação e a energia do material sem 

deformação age como força motriz para a recristalização (Callister, 2000). Uma vez que a 

deformação crítica necessária para recristalização estática é inferior à necessária para a 

dinâmica (Jorge et al., 1993), pode-se reduzir o trabalho para recristalização completa 

aumentando o tempo entre cada passe. 

A recristalização é o processo no qual os grãos deformados dão origem a novos grãos livres 

de deformação, equiaxiais e com baixa densidade de deslocações. A recristalização, além de 

destruir a hereditariedade dos grãos, restaura as propriedades mecânicas do material alteradas 

durante a deformação. O material então se torna mais macio e dúctil. A recristalização 

depende de fatores como deformação, temperatura, taxa de deformação, tempo e a energia de 

falha de empilhamento. Nos metais com baixa energia de falha de empilhamento, novos grãos 
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nucleiam dinamicamente com facilidade (Miura et al., 2004). Em aços austeníticos as 

deslocações possuem baixa mobilidade, gerando assim um acúmulo de deformação (Duprez 

et al., 2002). 

Em trabalhos mecânicos realizados em altas temperaturas a recristalização pode ocorrer de 

forma dinâmica, ou seja, o material já se encontra em temperatura adequada ao processo de 

recristalização e, a partir do momento em que a energia de deformação necessária à 

recristalização é atingida, dá-se início o processo de recristalização. A homogeneidade da 

deformação é um parâmetro importante para o processo de recristalização, sendo que 

deformações homogêneas propiciam homogeneidade na distribuição da densidade de 

deslocações e da desorientação entre grãos. Desta forma, a probabilidade de aparecimento de 

novos grãos será aumentada (Belyakov et al., 2005). 

Outra forma de amaciamento é a recuperação, que é a eliminação individual de deslocações 

ou a sua reorganização formando células ou subgrãos. No processo de recuperação parte das 

deslocações são eliminadas e as restantes são rearranjadas em contornos de baixo ângulo 

(Duprez et. al. 2002). As deslocações que possuem sinais opostos se aniquilam ou se 

rearranjam de forma a dar origem a uma nova célula com relativamente baixa densidade de 

deslocações em seu interior. Os mecanismos responsáveis pela recuperação dinâmica em altas 

temperaturas são o escorregamento cruzado e a escalagem de deslocações. O emaranhado de 

deslocações gera uma estrutura celular e com o aumento da deformação se transformam em 

subgrãos. Este processo é facilitado com o aumento da temperatura (Kimura et al., 1996), que 

torna mais fácil produzir escorregamento cruzado e escalagem. Em metais onde a energia de 

falha de empilhamento é alta, o processo de recuperação é facilitado e acontece rapidamente 

(Jorge et al., 2002).  

O processo de recristalização é utilizado como uma das principais formas de se reduzir o 

estriamento do aço inoxidável ABNT 430, pois, ao recristalizar-se, o aço forma novos grãos 

com orientações cristalográficas distintas e livres de bandas de direções cristalográficas 

preferenciais. No entanto, este aço tem sua recristalização prejudicada devido à alta 

velocidade do processo de recuperação dinâmica (Park et al, 2005).  

Em materiais nos quais a energia de falha de empilhamento é alta, como o aço inoxidável 

ABNT 430, o processo de recristalização ocorre gradualmente através da desorientação 

progressiva dos contornos de subgrãos gerados pela recuperação dinâmica. No início da 
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deformação aparecem contornos de subgrãos, próximos aos contornos dos grãos originais, 

que são formados pelas deslocações geradas para acomodação de deformações entre dois 

grãos vizinhos. A desorientação entre grãos aumenta com a deformação aplicada, o ângulo 

entre os subgrãos aumenta lentamente e quando atinge valor superior a 15° passam a ser 

considerados como contornos de grãos (Oliveira et al., 2004). 

Trabalhos realizados no CETEC (Oliveira et al. 2007) sugerem que os mecanismos atuantes 

durante deformação do aço ABNT 430 na faixa de temperaturas de 1200 a 660°C são:  

• acima de 1040°C a austenita se recristaliza, enquanto a ferrita apenas sofre 

recuperação dinâmica ou estática; 

• entre 1040 e 890°C vários mecanismos podem ocorrer simultaneamente;  

• em temperaturas inferiores a 890°C a ferrita tem condições mais favoráveis à 

recristalização que a austenita. 

Ensaios de torção foram realizados por estes pesquisadores com deformação de 0,2 em cada 

passe e intervalo entre passes de 30°C. Os resultados extraídos das curvas tensão em função 

da deformação são mostrados na curva tensão equivalente em função do inverso da 

temperatura de ensaio na figura 3.6. 
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Figura 3.6: Curva tensão equivalente em função do inverso da temperatura obtida para o aço 
inoxidável ABNT 430 deformado por torção em temperaturas entre 1200 e 660°C. Mudanças 

na inclinação da reta correspondem a diferentes mecanismos de amaciamento 
(Oliveira et al. 2007). 

 

A atuação ou não dos processos de recuperação ou recristalização determina a microestrutura 

presente no material após a conformação (Silveira et al., 1996). Durante o processamento a 

quente pode ocorrer a redução do tamanho dos grãos e a homogeneização química 

modificando a resistência e ductilidade do material. Quando um material tem um alto grau de 

recuperação, é possível observar contornos de subgrãos dentro da matriz ferrítica. A 

microscopia de forca atômica aliada à microscopia de forca magnética pode ser utilizada para 

indicar a presença de subgrãos em materiais ferro-magnéticos, conforme demonstrado por 

pesquisadores do CETEC (Vilela et al., 2005). Imagens de força magnética em uma região 

com grãos de aparente alto ângulo, mostraram um padrão magnético homogêneo, indicando 

que estes grãos têm aproximadamente mesma orientação cristalográfica, apesar de se observar 

contornos bem delineados em imagem de microscopia de força atômica (Vilela et al., 2005). 

Através das curvas tensão em função da deformação é possível avaliar o mecanismo de 

amaciamento que atua durante a deformação do material, porém não é uma tarefa fácil em 
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materiais em que vários mecanismos de endurecimento e amaciamento atuam 

simultaneamente (Balancin et al., 2003).  
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Figura 3.7: Curva hipotética tensão em função da deformação para um material em que ocorre 

apenas recuperação durante a deformação. 
 

A curva tensão em função da deformação de um material que sofre apenas recuperação 

dinâmica cresce assintoticamente até um valor de equilíbrio dinâmico entre os mecanismos de 

endurecimento e de amaciamento, neste caso a recuperação, figura 3.7. 

Quando o mecanismo principal de amaciamento é a recristalização dinâmica, observa-se um 

endurecimento inicial por encruamento, seguido de processo de recuperação dinâmica, 

fazendo com que a taxa de encruamento diminua até que a tensão atinge o seu valor máximo 

onde a deformação é então suficiente para dar início à recristalização com queda na tensão, 

figura 3.8. A queda pode ser acentuada e, em seguida, a tensão atinge um patamar onde há 

novamente equilíbrio entre mecanismos de endurecimento e amaciamento (Gorni et al., 

2003). 
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Figura 3.8: Curva hipotética tensão em função da deformação para um material em que ocorre 

recristalização dinâmica. 
 

Através da equação 3.1 pode-se calcular a taxa de endurecimento por deformação (Jorge et 

al., 2003).  Quando a taxa de endurecimento permanece constante, o material está 

armazenando a energia de deformação como encruamento. 

 

ε

σ
θ

d

d
=

•

        (3.1) 

onde 
•

θ  é a taxa de endurecimento, dσ a variação na tensão durante a deformação e dε é a 
variação da deformação acumulada. 

Quando a taxa de endurecimento varia entre valores não negativos, há indicação de que o 

mecanismo de amaciamento predominante é a recuperação. A recristalização dinâmica inicia-

se logo antes do valor da taxa de endurecimento assumir valores negativos. E, finalmente, 

quando a taxa de amaciamento tende a zero indica o equilíbrio dos mecanismos de 

endurecimento e de amaciamento (Gorni et al., 2003). 

Para os aços inoxidáveis do tipo ABNT 430 a recristalização convencional da ferrita só ocorre 

em deformações superiores a 25% e em altas temperaturas (Kimura et al., 1996). A 
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recristalização é função da deformação e da temperatura, sendo que vai ocorrer numa faixa 

específica que pode variar de 1250 a 1400°C. Para uma deformação de 25% a temperatura de 

recristalização é aproximadamente 1310°C. Aumentando-se a deformação, a temperatura de 

início de recristalização diminui até que, para grandes deformações, atinge um valor mínimo 

de 1250°C (Kimura et al., 1996).  

O aço inoxidável ABNT 430 em temperatura entre 850 e 1300°C encontra-se em estado 

dúplex, e a sua ductilidade é influenciada por ambas as fases (Duprez et. al., 2002). 

A deformação do aço ABNT 430 com estrutura bifásica, ferrita e austenita, causa um atraso 

no início da recristalização, sendo então favorável para a recuperação da ferrita. É então 

favorável laminar este aço em temperaturas nas quais o material não se encontra com 

estrutura bifásica (Kimura et al., 1996; Oliveira et al., 2007). Quando o material é deformado 

em altas temperaturas, com estrutura bifásica, a fase austenítica sofre recristalização dinâmica 

enquanto a ferrita sofre recuperação dinâmica. Então a forma da curva de tensão em função da 

deformação depende da temperatura de deformação e da taxa de deformação (Balancin et al., 

2003). 

É comum utilizar atmosfera de proteção para se realizar ensaios em altas temperaturas para 

evitar ou, pelo menos, reduzir a oxidação. Ensaios realizados no CETEC mostraram que 

utilizar atmosfera de argônio é eficiente para reduzir o processo de oxidação, mas em altas 

temperaturas o aço ABNT 430 pode sofrer desnitretação. Como o nitrogênio estabiliza a fase 

austenítica, a desnitretação tem o efeito de reduzir a fração volumétrica de austenita (Oliveira 

et al., 2007). Para ensaios realizados com atmosfera de argônio e temperatura de 1200°C, foi 

observado uma baixa fração volumétrica de martensita nos CPTs – corpos-de-prova para 

ensaio de torção – após a análise metalográfica. Este fato levou ao estudo de uma metodologia 

para se diminuir a desnitretação das amostras. A forma mais conveniente foi utilizar uma 

mistura de nitrogênio e argônio, na proporção de 15/85 (medidos no fluxo), como atmosfera 

de proteção. Esta atmosfera permitiu realizar ensaios no aço ABNT 430 em altas temperaturas 

sem que ocorresse a desnitretação (Oliveira et al., 2005). 
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3.7. Testes de Torção 

Os testes de torção podem ser utilizados para diversas aplicações em engenharia e em estudos 

teóricos. Servem para determinar propriedades mecânicas como módulo de elasticidade em 

cisalhamento, tensão de escoamento em torção e módulo de ruptura. São importantes para 

determinar as propriedades de materiais submetidos a esforços de torção como eixos, brocas e 

rodas. Uma variação importante dos testes de torção é o “teste de torção a quente”, que pode 

ser utilizado, por exemplo, para determinar a forjabilidade do material estudado (Dieter, 

1981). Outro aspecto relevante dos ensaios de torção a quente é a possibilidade de simular 

todo o processo de laminação a quente, desde a laminação a quente até a laminação de 

acabamento. É possível reproduzir, em escala laboratorial, o processo de laminação industrial. 

A torção é um tipo de cisalhamento; as forças torcionais fazem com que uma extremidade da 

amostra gire em relação à outra, em torno de um eixo. Para ensaios de torção é desejável que 

este eixo de rotação coincida com o eixo de centro da amostra. 

 

 

Propriedades mecânicas 

Ao submeter uma haste metálica cilíndrica à torção, o momento torsor é oposto pelas tensões 

cisalhantes na seção transversal da haste. A tensão cisalhante é máxima na superfície da 

amostra diminuindo até atingir o valor zero no centro da haste. A tensão cisalhante é 

calculada através da equação 3.2. 

 

J

rMT
c =τ          (3.2) 

onde τc é a tensão cisalhante (kgf/mm2), MT é o momento torsor (kgf.mm), r é o raio (mm), 
J é o momento de inércia polar (mm4) dado por (Jmax= πD4/32). 

Sabendo que a tensão cisalhante é máxima na superfície da amostra, então a tensão cisalhante 

máxima se reduz a: 
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A forma mais utilizada para minimizar os problemas gerados pelo gradiente de tensão ao 

longo da seção transversal da amostra é utilizar uma amostra tubular com paredes finas como 

corpo de prova. Para paredes finas, a tensão cisalhante no interior é aproximadamente igual na 

superfície do tubo. 

Para se calcular a deformação aplicada, é necessário conhecer o ângulo de torção, expresso 

em radianos. A deformação cisalhante é dada por: 

 

L

rθ
=ρ       (3.4) 

onde ρ é a deformação cisalhante, r o raio da amostra (mm), θ é o ângulo de torção e 
L o comprimento da amostra (mm). 

O material, ao ser deformado, passa por dois estágios principais. A deformação elástica que 

caso cesse a força aplicada o material recupera sua forma inicial e a deformação plástica que é 

a deformação a partir da qual o material deformado, quando retirada a força aplicada, não 

retorna a sua forma inicial, recuperando apenas a parte da deformação elástica. A curva de 

descarga possui uma parte linear, que tem inclinação praticamente idêntica à da curva de 

carregamento no regime elástico (Callister, 2000). 

Durante a deformação elástica a tensão varia linearmente com a deformação, de acordo com a 

equação 3.5. A constante de proporcionalidade entre as duas grandezas é o chamado módulo 

de elasticidade em cisalhamento, G, que é similar ao comportamento elástico em tração, onde 

o coeficiente angular da curva tensão em função da deformação fornece o módulo de 

elasticidade em tração (E).  

 

ρ=τ G         (3.5) 

onde τ é a tensão cisalhante, ρ a deformação cisalhante e G o módulo de elasticidade em 
cisalhamento (kgf/mm2). 
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Os módulos de elasticidade e de elasticidade em cisalhamento, para os materiais isotrópicos, 

estão relacionados entre si e com o coeficiente de Poisson (ν). O módulo de elasticidade pode 

ser expresso segundo a equação: 

 

( )ν+= 1G2E       (3.6) 
onde E é o módulo de elasticidade (kgf/mm2), ν o coeficiente de Poisson e G é o módulo de 
elasticidade em cisalhamento (kgf/mm2). 

Para a maioria dos metais o valor de G é 0,4E e ν aproximadamente 0,25, sendo então 

possível correlacionar resultados do ensaio de torção com os resultados de tração.  

Após o material deformar-se elasticamente, ele entra no estágio de deformação plástica, onde 

a tensão deixa de variar linearmente com a deformação podendo até diminuir, como para 

materiais com transição elastoplástica bem definida. O valor da tensão em que ocorre essa 

mudança de comportamento é chamado limite de escoamento. 

 

 

Torção a quente 

O ensaio de torção a quente tem grande importância para a metalurgia devido à possibilidade 

de se aplicar grandes deformações antes de levar a amostra ao rompimento. Com um único 

ensaio é possível simular todo um processo de laminação a quente, obtendo resultados que 

com outras técnicas seriam necessários diversos ensaios. Como por exemplo, na determinação 

da temperatura de não-recristalização, Tnr, por ensaios de torção, dilatometria para determinar 

as temperaturas de transição de fase e a laminação em um laminador piloto para obter a 

microestrutura final. A modelagem de curvas tensão em função da deformação é de 

fundamental importância para melhorar o processo de produção e conformação dos aços nos 

processos realizados a altas temperaturas (Balancin et al., 2003). 

Na técnica de simulação da laminação é possível controlar a deformação aplicada, o tempo 

entre passes, a temperatura do ensaio e a atmosfera a ser utilizada. Permite, portanto, 

reproduzir processos de pré-aquecimento, esquemas de deformação e taxas de resfriamento 

próximas às do processamento de laminação industrial (Boratto et al., 1987). Amostras com 
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microestruturas semelhantes às obtidas pela laminação industrial são produzidas e podem ser 

caracterizadas por diversas técnicas. Uma desvantagem desta é a deformação não uniforme na 

direção radial. 

Durante os ensaios de simulação de laminação por torção a quente, a deformação aplicada no 

corpo de prova é equivalente às deformações obtidas numa laminação convencional, como 

calculado na equação 3.7 (Boratto et al., 1987). 

 

( )
3

1ln2

3

)]ln(2[ 21 rhh
eq

−
−=

⋅
=ε     (3.7) 

onde εeq é a deformação equivalente, h1 a espessura da chapa na entrada do laminador, 
h2 a espessura da chapa na saída do laminador e r é o raio do CPT. 

Nos ensaios de torção os corpos de prova possuem formato cilíndrico, fazendo com que seja 

necessário correlacionar a deformação com o ângulo de torção, equação 3.8 (Boratto et al., 

1987). 

 

r

L eqε
θ

3
=              (3.8) 

onde θ é o ângulo de torção para uma dada deformação, L o comprimento do corpo de prova, 
εeq o deformação equivalente e r o raio do corpo de prova. 

Então, os valores medidos na célula de torque do equipamento de torção são convertidos para 

tensão equivalente através da equação 3.9. 

 

( )
3eq r2

nm33

⋅π

++τ
=σ       (3.9) 

onde σeq é a tensão equivalente, τ o torque medido, r o raio da amostra  e m+n = 0,3. 

Os valores de m e n são, respectivamente, o coeficiente de sensibilidade do torque à 

velocidade e à deformação no encruamento (Boratto et al., 1987). Mesmo sendo possível 

haver erro na soma dos valores, m e n, a variação em σeq causado por estes erros pode ser 

desconsiderada devido à presença do fator 3 que é 10 vezes maior que a soma m+n. 
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Os ensaios de torção a quente podem ser realizados de várias formas, sendo os parâmetros 

ajustados de acordo com o material e as especificações da pesquisa. O material pode ser 

deformado até o rompimento ou até uma deformação desejada e, em seguida, submetido à 

têmpera para observar a microestrutura após a aplicação da deformação desejada. 

Pode-se, ainda, realizar o ensaio com múltiplos passes, onde a deformação é aplicada por 

etapas havendo um tempo de espera entre cada passe. Neste caso, a deformação pode ser 

aplicada até o rompimento do corpo de prova ou, então, interrompida em um valor 

determinado. É possível também realizar os ensaios a temperatura constante, em aquecimento 

ou resfriamento. Muitas vezes é interessante utilizar o ensaio múltiplos passes com 

resfriamento contínuo para simular o processo de laminação a quente industrial. 
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4. Parte experimental 

4.1. Material 

O material utilizado foi um aço inoxidável ferrítico do tipo ABNT 430, produzido 

comercialmente pela Acesita – ArcelorMittal Inox Brasil S.A, de composição química 

apresentada na tabela IV.1. 

 

Tabela IV.1: Composição química do aço ABNT 430 (% em peso).  

C Si Mn Cr P S Ni N(ppm) 
0,06 0,37 0,41 16,10 0,023 0,001 0,26 515 

 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Ensaios de torção a quente em resfriamento contínuo 

Os ensaios de torção a quente em resfriamento contínuo foram realizados em uma máquina 

universal de ensaios mecânicos da marca INSTRON modelo 1125, semelhante à apresentada 

no esquema da figura 4.9, equipada com módulo de torção e célula de torque. O aquecimento 

do corpo de prova de torção – CPT – foi feito através de uma bobina de indução 

eletromagnética acoplada a uma fonte com controlador programável. A bobina é posicionada 

em torno de um tubo de quartzo que tem como finalidade possibilitar a criação de uma 

atmosfera de proteção para a amostra a ser ensaiada. 
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Figura 4.9: Esquema do equipamento de ensaios mecânicos (INSTRON 1125), montado com 

garras para ensaio de tração.  
 

Para ensaios de torção a quente em resfriamento contínuo utilizou-se um sistema de adaptação 

para montagem do corpo-de-prova nas garras do equipamento. O sistema de adaptação 

consiste de duas extensões para fixar o corpo-de-prova nas garras mantendo a célula de torque 

afastada da região aquecida, um disco de refrigeração por onde circula um fluxo contínuo de 

água para manter a célula de torque refrigerada, sistema de montagem para o termopar e uma 

chapa separadora para separar o disco de refrigeração do sistema de montagem do termopar. 

Todo o sistema é colocado em uma câmara, constituída de um tubo de quartzo, por onde 

circulam os gases da atmosfera de proteção e para resfriamento rápido. Em torno da câmara e 

na altura do comprimento útil do CPT é posicionada a bobina de indução que fará o 

aquecimento, figura 4.10. 
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Figura 4.10: (a) Esquema de adaptação para o CPT no equipamento de torção. (b) esquema da 

montagem da bobina de indução ao redor do tubo de quartzo. 
 

Os corpos-de-prova para torção utilizados para a simulação da laminação foram usinados a 

partir de amostras medindo 200mm de comprimento por 100mm de largura e 28mm de 

espessura, retiradas de chapas após a laminação de desbaste na indústria. O CPTs foram 

retirados do centro da espessura da chapa, de forma a tentar deixar uma distribuição simétrica 

de colônias de martensita ao longo de um eixo de simetria da amostra a ser ensaiada. 

O comprimento útil do CPT foi retirado na direção transversal à da laminação de desbaste 

(TD), como apresentado na figura 4.11, os cortes 1, 2 e 3 foram realizados nesta seqüência de 

forma com que o cilindro para confecção do CPT fosse retirado do centro da direção normal 

ao plano de laminação (ND) da chapa laminada a quente. 
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Figura 4.11: Esquema de corte da chapa após laminação de desbaste, para retirada dos corpos 

de prova para ensaio de torção a quente em resfriamento contínuo. 
 

As dimensões do comprimento útil do CPT correspondem às medidas de 15mm de 

comprimento por 7mm de diâmetro, como detalhado na figura 4.12. 

 

 
Figura 4.12: Corpo de prova para ensaio de torção a quente em resfriamento contínuo. 

Medidas em milímetros. 
 

De acordo com trabalhos realizados no CETEC (Oliveira et al., 2007; Oliveira et al., 2005) a 

atmosfera ideal para evitar, ou pelo menos reduzir a desnitretação e não causar a nitretação do 

CPT durante os ensaios de torção a quente, é uma mistura de argônio e nitrogênio na 

proporção de 85/15. Para a observação da microestrutura presente na temperatura de final dos 

ensaios de torção, os CPTs foram resfriados em alta velocidade  através de fluxo de CO2 

gasoso. 
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Foi realizado um ensaio de torção de múltiplos passes em resfriamento contínuo no qual o 

corpo-de-prova foi inicialmente aquecido até 1200°C com velocidade de 2°C/s e deixado 

nesta temperatura por 120s. Em seguida, foi resfriado com velocidade de 1°C/s aplicando-se 

passes com deformação de 0,2 cada, sendo a primeira deformação a 1170°C e as demais a 

intervalos de 30°C até 690°C. As temperaturas de passes estão indicadas na tabela IV.2. O 

ciclo térmico e as temperaturas de deformação destes ensaios estão apresentados na figura 

4.13.  

 

Tabela IV.2: Ciclo térmico aplicado nos ensaios de simulação de laminação por torção a 
quente em resfriamento contínuo. Velocidade de aquecimento: 2ºC/s. Velocidade de 

resfriamento: 1°C/s. 
Número do 

passe 
Temperatura 
do passe (°C) 

ε (acumulada) 

1 1170 0,2 
2 1140 0,4 
3 1110 0,6 
4 1080 0,8 
5 1050 1,0 
6 1020 1,2 
7 990 1,4 
8 960 1,6 
9 930 1,8 

10 900 2,0 
11 870 2,2 
12 840 2,4 
13 810 2,6 
14 780 2,8 
15 750 3,0 
16 720 3,2 
17 690 3,4 
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Figura 4.13: Ciclo térmico a partir da temperatura de homogeneização, aplicado às amostras 

no ensaio de torção a quente em resfriamento contínuo, no ensaio de 17 passes. 
 

A partir dos resultados deste ensaio, foi planejada uma série de testes interrompidos em 

temperaturas escolhidas, apresentadas na tabela IV.3, e, após 30s, o corpo-de-prova foi 

submetido a resfriamento rápido com CO2. Objetivou-se a análise microestrutural do material 

e a verificação de ocorrência de processos de amaciamento tais como recuperação e 

recristalização estática. 

 

Tabela IV.3: Temperaturas de interrupção da deformação para as amostras. 

Temperatura 
de passe (°C) 

Temperatura 
de têmpera 

(°C) 
ε (acumulada) 

1050 1020 1,0 
1020 990 1,2 
990 960 1,4 
960 930 1,6 
930 900 1,8 
900 870 2,0 
870 840 2,2 
810 780 2,6 
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Seguindo o mesmo ciclo térmico aplicado nas amostras com múltiplos passes, foram 

escolhidas três temperaturas para realizar ensaio de passe único. Estas temperaturas foram 

determinadas a partir do ajuste da curva do ciclo de visão geral, sendo que cada uma encontra-

se em um determinado campo de atuação de mecanismos de amaciamento. As temperaturas 

escolhidas foram 840, 930 e 1080°C e a deformação equivalente de 1,0. 

O objetivo foi comparar as curvas tensão em função da deformação com as respectivas 

análises metalográficas, avaliando o efeito da deformação para cada temperatura 

isoladamente. 

 

 

4.2.2. Análise Metalográfica 

Foi realizada análise microestrutural do aço como recebido e dos corpos-de-prova de torção 

após os ensaios realizados. Esta análise teve como objetivo observar a microestrutura do aço 

inoxidável ferrítico para identificar a presença de deformação acumulada, precipitados, 

contornos de subgrãos, grãos livres de deslocações ou grãos recristalizados. 

Na análise por microscopia óptica foi utilizado um ataque colorante que possibilita, através do 

uso de luz polarizada, observar a diferença de orientação entre os grãos e, ainda, inferir, o 

grau de deformação dos mesmos. Neste ataque, a ferrita aparece colorida, enquanto a 

martensita apresenta-se preta. Cores e tonalidades semelhantes indicam orientações 

cristalográficas próximas. Para realização da preparação metalográfica foram seguidos os 

passos descritos a seguir. 

Corte dos CPTs com discos abrasivos, sendo todo o comprimento útil de 15mm embutido em 

resina para polimento. Na figura 4.14 vê-se um corpo-de-prova após torção e seu 

comprimento útil embutido para análise metalográfica. 
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Figura 4.14: Corpo-de-prova de ensaio de torção a quente (esquerda). Comprimento útil do 

CPT ensaiado embutido em resina (direita).  
 

Em seguida, as amostras foram lixadas utilizando lixas com granulometria de 320, 400 e 

600mesh. O lixamento e o polimento foram realizados a partir da superfície, em seção 

longitudinal ao eixo do CPT, até 0,1mm de profundidade, a fim de se obter uma largura de 

seção de aproximadamente 2mm.  

O polimento foi feito em panos com pasta de diamante com granulometria de 9 e 3µm, 

durante 5min cada um. O polimento final foi realizado em solução de sílica coloidal de 

granolumetria de 0,04µm (OPU) por 1min. 

Após o polimento, foi feita a despassivação da superfície polida com a aplicação por 1min de 

algodão umedecido com uma solução de: 

• 98% de água destilada, 
• 2% de ácido acético, 
• 2gotas de alumina coloidal. 

 

O ataque químico foi realizado utilizando a solução descrita a seguir na temperatura de 75°C, 

por 105s: 

• 87% de água destilada, 
• 10% de H2SO4, 
• 3% de HF, 
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• 5gotas de HNO3. 
 

Todas as concentrações estão expressas em volume. 

O sentido de observação da microestrutura e as imagens foram realizadas em microscópio 

óptico com uso de luz polarizada a posição de referência foi fixada em todas as amostras de 

ensaio de torção, figura 4.14b. 

 
Figura 4.14b: Padrão de orientação para observação em microscopia óptica e EBSD para as 

amostras deformadas em ensaio de torção a quente.  
 

 

4.2.3 EBSD 

O EBSD, electron backscatter diffraction ou difração de elétrons retroespalhados, é uma 

técnica que permite a determinação de orientações cristalográficas. A técnica baseia-se na 

aquisição de padrões de difração gerado por elétrons em um microscópio eletrônico de 

varredura. 

O EBSD é uma técnica de grande importância em análises metalográficas e o seu uso vem 

crescendo dia a dia com o desenvolvimento de equipamentos automatizados para análise dos 

padrões de difração (Humphereys, 2001).  

Ao ser colocada no microscópio eletrônico de varredura uma amostra cristalina é 

bombardeada por um feixe de elétrons, a interação entre os elétrons e a amostra, gera emissão 

de elétrons retroespalhados. A inclinação de 75 graus da amostra em relação o feixe incidente 

favorece a intensificação da emissão destes elétrons, gerando um padrão de difração que 

aparece como as chamadas “raias de Kikuchi”. Cada uma das linhas corresponde à difração 

ocorrida em planos cristalográficos específicos. O conjunto dessas linhas constitui o padrão 

de difração, que é característico de cada cristal (Tschiptschin, 2002). A análise do padrão de 
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difração permite saber a orientação espacial relativa de cada grão do cristal e determinar 

contornos de grãos. 

A amostra é colocada em um porta-amostra automatizado e inserida na câmara do MEV. A 

determinação da orientação cristalográfica é feita pontualmente em milhares de posições. 

Pontos de orientações semelhantes são agrupados e a cada orientação é atribuída uma cor 

distinta. O mapeamento das orientações é então montado, nos dando uma idéia da distribuição 

de orientações dos grãos no material (Tschiptschin, 2002). Estes mapas são os chamados 

orientation imaging microscopy ou simplesmente “mapas de orientação”. 

O EBSD foi utilizado neste trabalho como técnica complementar para auxiliar na 

compreensão dos resultados obtidos através da microscopia óptica. Foi utilizado o EBSD 

acoplado ao Microscópio Eletrônico de Varredura da Delft University of Technology, na 

Holanda. 

 

 

4.2.4 Dureza e microdureza 

Após a caracterização por microscopia óptica, foram realizadas medidas de microdureza nas 

amostras embutidas. Foi utilizado o Microdurômetro FM-700 Future-Tech do Laboratório de 

Microscopia Óptica do Setor de Tecnologia Metalúrgica do CETEC, para realização de 

medidas de microdureza convencional Vickers em todas as amostras. 

A carga utilizada para os ensaios foi 5gf e o tempo de aplicação de 15 segundos, com 

penetrador piramidal de diamante. As indentações foram feitas na ferrita, em regiões 

próximas às colônias de martensita, mas sempre com distância superior a três vezes o 

comprimento da diagonal. 

Valores de carga maiores poderiam acarretar em aumento no erro nas medidas. Devido ao 

aumento no tamanho das indentações a penetração poderia atingir uma região bifásica, 

variando o valor de dureza devido à presença da martensita. 

Na amostra como recebida foram realizadas também medidas de dureza Vickers, para avaliar 

a condição de resistência mecânica geral da amostra. A carga utilizada neste caso foi de 5kgf. 
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5. Resultados e discussão 

O material utilizado na usinagem dos corpos de prova de torção como recebido, após 

laminação de desbaste, apresentou uma microestrutura de grãos ferríticos, equiaxiais e livres 

de deformação, a martensita heterogeneamente distribuída ao longo de todo material, havendo 

variação na sua morfologia e na fração volumétrica. As micrografias ópticas das figuras 5.15 

a 5.17 apresentam a microestrutura característica deste aço na forma como recebida da 

indústria, ao longo da direção ND. Os grãos apresentam-se livres de deformação e possuem 

duas orientações preferenciais que estão apresentadas nas cores verde e vermelho. 

 

 
Figura 5.15a: Micrografia do aço inoxidável ABNT 430 logo após a laminação de desbaste. O 
lado esquerdo da figura representa a borda da chapa até a profundidade de aproximadamente 
8,0mm. Grãos coloridos de ferrita; martensita em preto. Ataque colorante e luz polarizada. 

 

 

 
Figura 5.15b: Micrografia do aço inoxidável ABNT 430 logo após a laminação de desbaste. 

da profundidade de 8,0mm até 16,0mm. A seta branca indica o centro da chapa. Ataque 
colorante e luz polarizada. 

 

1mm 
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Figura 5.16: Micrografia do aço inoxidável ABNT 430 logo após a laminação de desbaste. 

Grãos coloridos de ferrita; martensita em preto. Ataque colorante e luz polarizada. 
 

 

 

 
Figura 5.17: Micrografia do aço inoxidável ABNT 430 logo após a laminação de desbaste. 

Grãos coloridos de ferrita; martensita em preto. Ataque colorante e luz polarizada. 
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Os valores médios de dureza e microdureza foram de 338HV5, e 157HV5 respectivamente. A 

microdureza foi realizada com penetração localizada na ferrita. Os valores de dureza ao longo 

da espessura da chapa como recebida mostraram haver diferença de comportamento mecânico 

nesta direção. Os valores de dureza medidas na borda e numa região intermediária 

apresentaram grande variação em relação à dureza do centro da amostra, conforme mostrado 

na figura 5.18. 
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Figura 5.18: Medidas de dureza realizadas no aço como recebido, em três regiões, centro 

borda e uma região intermediária. 
 

Após o ensaio preliminar de torção a quente em resfriamento contínuo foram estabelecidas 

duas regiões possíveis de comportamentos distintos de amaciamento para o aço inoxidável 

ABNT 430. 

Foram observados, conforme mostrado na figura 5.19, duas mudanças de comportamento no 

processo de amaciamento do material, uma em torno de 1000°C e outra próximo de 850°C. 

Entre a temperatura de início da deformação e a temperatura de 1020°C observa-se um 

comportamento de endurecimento moderado, que muda próximo de 1000°C, onde a taxa de 

endurecimento tem um aumento. Este novo comportamento permanece entre os passes de 990 

e 870°C. Próximo a 850°C ocorre uma nova elevação na taxa de endurecimento do aço, 

indicando o início de um novo comportamento de endurecimento. 
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Figura 5.19: Dependência da tensão aplicada com o inverso da temperatura para a amostra 

deformada a partir de 1170 °C até 690°C, em 17 passes. Deformação equivalente total de 3,4. 
 

A figura 5.20 apresenta as curvas tensão equivalente em função da deformação equivalente 

para as amostras deformadas nos ensaio de múltiplos passes. A diferença de níveis de tensão 

entre os ensaios de torção pode ser gerada por pequenas variações nas dimensões dos CPTs, 

por concentradores de tensão ou por pequena variação de temperatura entre os ensaios. Mas 

essa diferença em níveis de tensão não prejudicou a comparação do comportamento do 

material uma vez que a tendência das curvas foi mantida em todos os ensaios. 
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Figura 5.20: Curvas tensão equivalente em função da deformação equivalente das amostras 
ensaiadas em temperaturas entre 1170 e 810°C. Os testes foram interrompidos entre 1050 e 

810°C. 
 

Nas figuras 5.21 a 5.23 são apresentados gráficos tensão em função da deformação dos CPTs 

deformados até as temperaturas de 1020, 990 e 870°C respectivamente. É possível observar 

que até o 3º passe o material sofre um amaciamento dinâmico, provavelmente recuperação. A 

partir do terceiro passe, 1110°C, o material começa a acumular encruamento.  
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Figura 5.21: Curvas tensão em função da deformação da amostra deformada até a temperatura 

de 1020°C. 
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Figura 5.22: Curvas tensão em função da deformação da amostra deformada até a temperatura 

de 990°C. 
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Figura 5.23: Curvas tensão em função da deformação da amostra deformada até a temperatura 

de 870°C. 
 

Nas figuras 5.22 e 5.23 observa-se que no sétimo passe, temperatura de 990°C, ocorre 

novamente um processo de amaciamento dinâmico. Devido à forma da curva, é possível 

supor que esteja ocorrendo processo de recristalização dinâmica nesta condição. Esta 

informação não é evidente ao se analisar o gráfico da figura 5.24, que não deixa claro o 

formato da curva gerando dúvida entre recristalização e recuperação, mas fica claro que 

nestas condições de temperatura e deformação ocorre um processo de amaciamento dinâmico. 

A causa para este comportamento, é que o material acumula deformação entre passes até que 

a energia armazenada seja suficiente para promover um amaciamento dinâmico, e isto não 

ocorra necessariamente na mesma temperatura. Este fato fica evidenciado na figura 5.25 e a 

região em destaque é representada na figura 5.26, onde em todos os ensaios o mecanismo de 

amaciamento ocorreu no nono passe e no ensaio representado pela curva de 13 passes o 

amaciamento ocorreu no décimo passe. 
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Figura 5.24: Curvas tensão em função da deformação da amostra deformada até a temperatura 

de 900°C. 
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Figura 5.25: Curvas tensão em função da deformação das amostra deformadas com 10, 11 e 

13 passes. 
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Figura 5.26: Detalhe das curvas tensão em função da deformação das amostras deformadas 

com 10, 11 e 13 passes, apresentada na figura 5.25. 
 

 

O processo de recristalização pode ocorrer em faixas de temperatura bem estreitas, tornando 

necessária a observação microestrutural de amostras deformadas até temperaturas superiores a 

810ºC para tentar determinar o início do processo de recristalização, caso ele ocorra. Devido 

ao tempo de 30s entre o último passe e o resfriamento da amostra, as microestruturas 

apresentadas tem influência dos processos estáticos que ocorrem antes que a amostra seja 

resfriada. 

As figuras 5.27 a 5.30 apresentam micrografias ópticas da amostra deformada até a 

temperatura de 1020°C, respectivamente. Os grãos de ferrita apresentam-se coloridos e em 

preto são os grãos de martensita provenientes da austenita presente quando o material se 

encontrava no campo bifásico α+γ. 

Na amostra deformada até 1020ºC os grãos apresentam sinais de deformação, com presença 

marcante de contornos de subgrãos, o que indica estar havendo recuperação entre os passes. É 

possível observar apenas duas colorações distintas dos grãos de ferrita, indicando que existem 

duas orientações preferenciais e uma coloração intermediária. 
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Figura 5.27: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 1020°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.28: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 1020°C. Ataque 

colorante e luz polarizada, ferrita em cores em preto colônias de martensita. 
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Figura 5.29: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 1020°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.30: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 1020°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.31: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 990°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.32: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 990°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.33: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 990°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

A micrografia da figuras 5.32 apresentam uma microestrutura com alguns sinais de 

recristalização. Há, em algumas regiões, grãos livres de deformação. Este fato está de acordo 

com o gráfico da tensão em função da deformação apresentado na figura 5.23, no qual foi 

observado um comportamento de amaciamento possivelmente associado à recristalização 

dinâmica. Mas este fato não é facilmente confirmado, devido à heterogeneidade na 

distribuição de deslocações em toda a amostra. 

Para as amostras deformadas a 960 e 930°C, figuras 5.34 a 5.40, os grãos apresentam sinais 

de deformação acumulada, há contornos de subgrãos e há duas orientações preferenciais com 

uma orientação intermediária. 
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Figura 5.34: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 960°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.35: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 960°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.36: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 960°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.37: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 930°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 



 51 

 
Figura 5.38: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 930°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.39: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 930°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.40: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 930°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.41: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 900°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. As cores representam os grãos de ferrita e a as colônias de 
martensita se apresentam em tons escuros. 
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Figura 5.42: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 900°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.43: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 900°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. A região colorida representa as direções cristalográficas da ferrita e 
a martensita é representada pelos tons mais escuros. 
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Nas figuras 5.41 a 5.43 são apresentadas micrografias ópticas da amostra deformada até 

900°C. A amostra apresenta heterogeneidade na condição final dos grãos. Na maior parte dos 

grãos existe encruamento acumulado, mas em algumas regiões é possível observar grãos 

isentos de encruamento. 

Este fato fica mais bem evidenciado nos mapas de orientação, apresentados nas figuras 5.44 a 

5.47, onde são mostradas as micrografias obtidas por EBSD. Não é possível comparar as 

cores entre as imagens de microscopia óptica com as de EBSD, pois as imagens de EBSD são 

coloridas artificialmente com a intenção de demonstrar orientações distintas. Na figura 5.44 

os contornos de grão são marcados quando a desorientação entre dois grãos é superior a 15°, 

na figura 5.45 são considerados contornos de grãos quando a desorientação é superior a 5° e 

na figura 5.46 quando a desorientação é maior que 2°. 

Há uma grande diferença entre a imagem que define o contorno como desorientação superior 

a 15° e a que define como contorno uma desorientação superior a 5°, figuras 5.44 e 5.45. Mas 

este fato não ocorre entre a figura 5.45 e as demais que consideram como contorno de grão 

ângulos inferiores a 2°. Desta forma podemos definir como ângulo de desorientação para 

contorno de grãos, um ângulo entre 5 e 15°. 

Apesar de não ser possível fazer comparação entre as cores, é possível comparar os padrões 

apresentados na microestrutura. Existem alguns padrões ao longo da amostra, mas dois são 

mais marcantes, aparecendo ao longo de toda a imagem. São os marcados pelas cores azul e 

vermelho. No lado direito das imagens é possível observar um grão, tonalidade arroxeada, que 

é totalmente isento de deformação, não apresentando contornos de subgrãos. Isto também 

ocorre em mais algumas áreas como no lado esquerdo da amostra, grãos verdes.  

 

 
Figura 5.44: Resultado de um mapeamento por EBSD da amostra deformada até a 

temperatura de 900°C. Contornos de grãos de 15 a 62,8°. 



 55 

 
Figura 5.45: Resultado de um mapeamento por EBSD da amostra deformada até a 

temperatura de 900°C. Contornos de grãos de 5 a 62,8°. 
 

 

 
Figura 5.46: Resultado de um mapeamento por EBSD da amostra deformada até a 

temperatura de 900°C. Contornos de grãos de 2 a 62,8°. 
 

 

As figuras 5.47 e 5.48 apresentam micrografias ópticas da amostra deformada até a 

temperatura de 870°C e deformação equivalente total acumulada de 2,2. Os grãos são 

alongados na direção de deformação, evidenciando que nos últimos passes de deformação não 

houve processos de recuperação ou recristalização. 
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Figura 5.47: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 870°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.48: Micrografia óptica da amostra deformada até a temperatura de 870°C. Ataque 

colorante e luz polarizada. A martensita apresentada em tom escuro e a ferrita em cores. 
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As medidas de microdureza realizadas nas amostras deformadas com múltiplos passes 

demonstraram que para todas as temperaturas de final de deformação ocorreu encruamento, 

figura 5.49. O nível de encruamento é função da temperatura de final da deformação, sendo 

que aparentemente ocorrem três tipos de comportamento distintos. Para temperaturas acima 

de 990°C a taxa de endurecimento é alta. E entre 990 e 930°C há uma redução na taxa de 

endurecimento e em temperaturas abaixo de 930°C a taxa de endurecimento aumenta 

novamente.  
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Figura 5.49: Medidas de microdureza em função da temperatura de final da deformação, para 

ensaios de múltiplos passes. 
 

Nos ensaios de passes simples, as curvas tensão em função da deformação, apresentadas na 

figura 5.50, sugerem que para as duas temperaturas mais altas, 930 e 1080°C, ocorre apenas 

recuperação dinâmica. Na temperatura de 840°C aparece um pico de tensão não muito 

evidente para deformação em torno de 0,8. A confirmação da ocorrência, ou não, da 

recristalização dinâmica então só foi possível através da análise das micrografias. 
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Figura 5.50: Curvas tensão em função da deformação, para ensaios de torção em resfriamento 
contínuo em passes simples com deformação equivalente de 1.0, nas temperaturas de 840, 930 

e 1080°C. 
 

Na amostra deformada em 840°C, os grãos se apresentaram equiaxiais e isentos de 

encruamento ou contornos de subgrãos. As figuras 5.51 e 5.52 mostram as micrografias desta 

amostra, onde é possível observar os grãos isentos de deformação. Este mesmo fato ocorre 

para amostras deformadas na temperatura de 930°C, como observado nas figuras 5.53 e 5.54. 

A variação nas cores dos grãos indicam diferenças de orientação entre os grãos, evidenciando 

a recristalização. À medida que há diminuição da temperatura de deformação há também 

redução do tamanho dos grãos. 
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Figura 5.51: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 840°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.52: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 840°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.53: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 930°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.54: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 930°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
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Figura 5.55: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 1080°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
 

 

 
Figura 5.56: Micrografia da amostra deformada em ensaio de passe simples com deformação 

equivalente de 1,0 na temperatura de 1080°C. Ataque colorante e luz polarizada. 
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Nas figuras 5.55 e 5.56, referentes às amostras deformadas em passe simples a 1080°C, são 

facilmente observados contornos de subgrão, demonstrando que, nesta temperatura e 

condições de deformação, a recristalização é dificultada. 

A figura 5.57 apresenta o gráfico da dureza em função da temperatura de deformação para as 

amostras dos ensaios de passe simples. Na amostra deformada em 1080°C, figuras 5.55 e 

5.56, foi observado um acúmulo de encruamento, o que ficou confirmado através das medidas 

de dureza. A amostra deformada nesta temperatura apresentou valores de dureza mais 

elevados que as demais amostras. Para as amostras deformadas em 840 e 930°C o nível de 

dureza foi o mesmo, não havendo acúmulo de encruamento. Alem disto os valores de dureza 

das amostras deformadas em baixa temperatura ficaram em torno de 158HV, ou seja, 

semelhantes aos valores medidos na amostra antes de deformar, figura 5.50, demonstrando 

que os grãos estão livres de deformação. 
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Figura 5.57: Medidas de micro dureza em função da temperatura de deformação, para ensaios 

de passe simples. 
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6. Conclusões 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que é possível avaliar o 

comportamento de amaciamento durante deformação a quente do aço inoxidável ABNT 430 

utilizando ensaios de torção a quente em resfriamento contínuo. A utilização da caracterização 

metalográfica como técnica complementar  foi imprescindível para elucidar as hipóteses 

levantadas sobre os mecanismos de amaciamento por meio das curvas de tensão em função da 

deformação e da tensão em função do inverso da temperatura obtidas dos ensaios de torção 

em resfriamento contínuo. 

No contexto desta conclusão foi constatado que: 

• O processo de amaciamento do aço inoxidável ABNT 430 durante deformação a 

quente é complexo envolvendo a deformação de duas fases: a austenita e a ferrita.  

• Existem duas temperaturas de mudança de comportamento de amaciamento durante o 

ensaio de deformação em resfriamento contínuo no aço ABNT 430: uma a 

aproximadamente 1000°C e outra a aproximadamente 850°C. Acima de 1000°C a 

recristalização da ferrita é dificultada pela ocorrência da recuperação. Em 

temperaturas entre 1000 e 850°C recristalização parcial foi observada, uma vez que a 

recuperação é dificultada pelo abaixamento da temperatura de ensaio, esta 

recristalização pode ter ocorrido também de maneira estática devido ao tempo de 30s 

que as amostras permaneceram em temperatura próximas as de final de ensaio antes de 

serem resfriadas. Abaixo de 850°C, não foi observada recuperação nem recristalização 

da ferrita. 

• O mecanismo de amaciamento que ocorre nos ensaios de deformação em resfriamento 

contínuo é na maior parte das vezes o de recuperação dinâmica. 

• Medidas de microdureza realizadas nas amostras forneceram dados complementares 

que corroboraram os resultados obtidos nas análises das curvas de torção e das 

microestruturas.  

• O ataque colorante associado à luz polarizada possibilitou a observação, ao 

microscópio ótico, de diferenças em orientações cristalográficas na ferrita por meio de 

variação nas cores, que correspondem a diferentes orientações cristalográficas. Esta 

técnica permitiu também a identificação de regiões com presença de subgrãos. 
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• Esta técnica de observação metalográfica mostrou-se bastante eficaz para amostras 

com grãos de tamanho de grão ferrítico acima de 40µm, correlacionando bem com 

resultados obtidos por EBSD. A desvantagem em relação ao EBSD é não ser possível 

fazer uma indexação dos grãos, o que para o presente estudo não foi necessário.  

• Nos ensaios de passe simples e deformação mais elevada, as amostras deformadas nas 

temperaturas de 840 e 930°C apresentaram grãos de ferrita com diferentes cores na 

análise por microscopia óptica, evidenciando a ocorrência de recristalização, resultado 

que foi confirmado através de medidas de microdureza. 
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7. Relevância dos resultados 

Os resultados apresentados no item anterior poderão ser utilizados para otimizar a prática 

padrão de laminação a quente do aço inoxidável ABNT 430 objetivando a recristalização 

da ferrita. 

Em especial citam-se: 

a) a identificação de duas temperaturas de mudança de comportamento de amaciamento, 

sendo uma próxima a 850°C e outra próxima a 1000°C;  

b) a possibilidade de se obter a recristalização do aço inoxidável ABNT 430 através da 

deformação por torção a quente para deformações elevadas, em torno de 1,0, e 

temperaturas inferiores a 1000°C. 
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8. Sugestões para trabalhos futuros 

• Realizar estudo do mecanismo de amaciamento utilizando taxas de deformações mais 

elevadas. A variação da taxa de deformação altera a velocidade de geração e 

aniquilação de deslocações podendo facilitar ou dificultar a recristalização.  

• Realizar ensaios de torção em resfriamento contínuo para observação da 

microestrutura imediatamente após o passe de torção, para verificação de ocorrência 

de recristalização dinâmica e comparação com os resultados obtidos neste trabalho 

com o tempo de espera de 30s.  

• Realizar ensaios em resfriamento contínuo com quantidade de deformação mais 

elevada por passe, o que facilitaria o estudo do amaciamento dinâmico, já que foi 

observado acúmulo de encruamento entre passes. 
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