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Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi a 

quantificação e caracterização da martensita induzida 

por deformação do aço inoxidável austenítico UNS 

S30100 em função do grau de deformação plástica 

aplicada a temperatura ambiente. O estudo foi feito 

comparando duas técnicas: difratometria de raios- X e 

ferritoscopia.  

1. Introdução 
Nos aços inoxidáveis austeníticos, tem-se a 

possibilidade de induzir, através da aplicação de 

deformação mecânica, transformações martensíticas 

(TMID- Transformação Martensítica Induzida por 

Deformação), havendo dois tipos de transformações 

experimentadas pela austenita, gerando-se martensita , 

ou martensita ’ [1]. Neste trabalho, foi quantificado o 

teor de martensita ’ por difratometria de raios-X 

(DRX) utilizando a fonte de cobre, após a aplicação de 

diferentes graus de deformação a frio por laminação. 

Em uma etapa posterior foram comparados os valores 

obtidos por DRX e por medidas magnéticas em 

ferritoscópio. 

 2. Metodologia 
 Realizaram-se tratamentos térmicos  (1100°C por 

15 min) em 12 chapas com aproximadamente 0,8 mm 

de espessura. Posteriormente as amostras foram lixadas 

para remoção de óxidos e laminadas de 0% a 45% de 

deformação. Por fim foram realizadas medidas por 

ferritoscopia e difratometria de raios-X. 

 

3. Resultados e Discussões 
 Primeiramente, são mostrados nas figuras 1 e 2 dois 

dos resultados obtidos por difratometria de raios- X. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 1- Aço UNS S30100 com 0% de deformação. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 2- Aço UNS S30100 com 45% de deformação. 

 

Como se pôde observar a deformação das placas 

resultou no aparecimento de novos picos referentes à 

martensita ’. As intensidades dos picos da martensita 

aumentaram significativamente com o aumento do grau 

de deformação, porém é observada a queda da 

intensidade dos picos de austenita. 

Os resultados obtidos tanto por ferritoscopia, 

quanto por difratometria estão mostrados na figura 3. 

Para quantificação por difratometria, calculou-se o 

parâmetro de rede a partir do ajuste de Nelson- Riley, 

desta maneira erros de medidas provenientes da 

absorção da amostra foram atenuados,  considerando-se 

a estrutura cúbica de corpo centrado para a fase 

martensítica, já que a liga possui um teor muito baixo de 

átomos intersticiais. 

Foi notável a tendência semelhante de ambos os 

ensaios, porém, uma vez que o método de medição era 

diferente, foram obtidos valores consideravelmente 

divergentes, a exemplo da amostra com 45% de 

deformação, que por ferritoscópio, foi obtido o valor de 

56,26% de fase ferromagnética, enquanto que por 

Difratometria, foi obtido o valor de 96,89%, 

considerando a estrutura tetragonal de corpo centrado e 

96,85% considerando a estrutura cúbica de corpo 

centrado.  

 
Figura 3 – Comparação dos Resultados de medição por 

Ferritoscópio e por Difratometria de Raios- X. 

 

4. Conclusões 
Foi notável o aumento da martensita ’ e diminuição 

da austenita conforme o grau de deformação era 

aumentado tanto por difratometria, quanto para 

ferritoscopia, porém foi constatada a divergência de 

resultados entre os dois métodos de medida, que serão 

mais bem investigadas. 
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