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RESUMO 
 

Com objetivo de calcular a fração volumétrica de austenita retida em aços 

aeronáuticos multifásicos utilizou-se o processamento de imagens através do 

software de analise digital. Os materiais estudados foram os aços da família AISI 

43XX com variação de carbono de 30, 40 e 50%, tratados termicamente por têmpera 

convencional e com resfriamento isotérmico na região bainítica e intercrítica, 

caracterizados através da microscopia óptica, com reagente de Metabisulfito de 

Sódio 10% em solução aquosa, por 30 segundos, com secagem forçada. Os 

resultados obtidos foram comparados com métodos de Difração de Raio-X e 

Saturação Magnética por meio das fotomicrografias, demonstrado que, com a 

utilização desta técnica é possível quantificar a porcentagem de austenita retida na 

matriz martensítica, nos diferentes tipos de aços. 

 
Palavras-chave: Aço Multifásico, Austenita Retida, Martensita, Análise Digital, 
Microscopia Óptica. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Na época atual, mesmo com o aumento da utilização do alumínio, dos 

polímeros e matérias avançados como os compósitos, os aços continuam ser a 

classe de material mais utilizada. A versatilidade das ligas ferrosas, o 

desenvolvimento tecnológico, os novos tratamentos térmicos e processamentos 

propostos têm garantido um espaço destacado para os aços na sociedade 

moderna(1). 

Os aços comerciais 43XX em suas variações são amplamente utilizados nas 

indústrias aeronáutica e espacial por combinarem resistência e tenacidade, podendo 
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trabalhar nos mais variados tipos e níveis de solicitações. Eles são considerados 

aços de ultra-alta resistência mecânica devido aos elevados valores dos limites de 

escoamento e resistência à tração (2,3). 

Nessa categoria de aços de ultra-alta resistência, esta a família de aços médio-

carbono e baixa liga, que tem sido muito citado pelos autores MARIO SAEGLITZ e 

GEORGE KRAUSS, que buscam melhores níveis de resistência conciliada com 

consideráveis níveis de tenacidade (4). 

Os aços com microestrutura multifásica permitem combinações que fornecem 

alta resistência e boa conformabilidade, são chamados de aços avançados de alta 

resistência (AHSS). Dentro desta família de aços encontramos os aços multifásicos 

com efeito TRIP (Transformation Induced Plasticity) (5,6). 

Pesquisas mais recentes têm demonstrado que a presença da austenita retida 

em teores mais elevados tem efeito bastante benéfico devido a sua transformação 

em martensita durante o processo de deformação plástica, este efeito é conhecido 

como efeito TRIP. A transformação produz um aumento na densidade de 

discordâncias, devido a formação da martensita, e por estas partículas serem de alta 

dureza, o coeficiente de encruamento aumenta. A austenita retida, por ser estável, 

só se transformará sob deformações elevadas, resultando em dois efeitos bastante 

favoráveis às propriedades mecânicas: elevada resistência mecânica e aumento na 

deformação uniforme (antes do aparecimento da instabilidade)(7). 

A proposta deste trabalho é determinar a quantidade de austenita retida dos 

aços AISI 43XX através do processamento digital de imagem, será utilizado o 

software Image J, que converte a imagem original em uma imagem em escala de 

cinza (8-bits), a utilização de um histograma relacionando os valores máximos e 

mínimos dos tons de cinza da imagem analisada facilita o processo de distinção 

entre as fases constituintes e a definição dos níveis de segmentação. O nível de 

segmentação significa o limiar em que toda a fase (foco da quantificação) é 

demarcada pelo usuário, de modo que o software Image J possa contabilizar a área 

selecionada. 

O ataque químico à base de metabissulfito de sódio (10% de Na2S2O5 diluído 

em água destilada) visa distinguir a austenita (que aparece na cor branca) das 

demais fases constituintes do aço, que aparecem em tonalidade escura, auxiliando o 

processo de analise da imagem (8). 
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MATERIAIS E METODOS 
 

Os materiais utilizados neste trabalho foram variações do aço AISI 43XX, 

especificamente 4330, 4340 e 4350, cujas composições químicas estão indicadas na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Composições Químicas (% massa) – Material cedido pelo Instituto de Estudos Avançados 

IEAv/CTA, produzido pela Villares Metals 
Tipo de 

Aço C S P Si Mn Cr Ni Mo 
4330 0,305 0,01 0,008 0,26 0,69 0,82 1,73 0,22 
4340 0,39 0,01 0,008 0,23 0,67 0,83 1,73 0,26 
4350 0,501 0,012 0,008 0,2 0,7 0,8 1,71 0,24 

 

O ataque químico a base de metabissulfito de sódio foi realizado por imersão, 

agitando levemente a amostra na solução, durante um tempo que variou de 25 a 30 

segundos.  

De acordo com a norma ASTM E1382, as imagens foram capturadas com a 

coloração natural que os reagentes proporcionam. A resolução usada foi de 640 x 

480 pixels (9). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Nesta primeira etapa são apresentados e discutidos os resultados obtidos no 

trabalho experimental de metalografia, sob um aspecto qualitativo, referente à 

identificação das fases constituintes do material e observações morfológicas dessas 

estruturas, através dos ataques químicos realizados. 

Foi constatado que o processo de preparação de amostras para análise 

metalográfica, assim como os procedimentos de ataques químicos, são 

extremamente sensíveis às diversas variáveis, tais como a temperatura de 

realização do ataque, a proporção dos reagentes químicos utilizados, período de 

armazenagem dos reagentes químicos, o tempo de ataque, o modo como a amostra 

foi atacada. Dessa forma, também são discutidos, detalhadamente, parâmetros 

metalográficos e técnicas de ataques químicos utilizados, viabilizando a 

reprodutibilidade do experimento em outros laboratórios. 

O ataque químico com reagente metabissulfito de sódio tem por finalidade 

identificar a austenita retida presente na microestrutura. Nesta técnica metalográfica, 

o ataque químico com solução aquosa de 10% de metabissulfito de sódio revelou a 
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austenita retida em tonalidade clara ou branca enquanto as demais fases 

apareceram em tonalidade escura. As amostras foram atacadas imediatamente após 

polimento, caso contrário não se obteria um ataque efetivo. 

Reagentes à base de metabissulfito de sódio são enquadrado dentro do 

conceito de reagentes Tint Etchings, os quais formam um fino filme químico sobre a 

superfície da amostra, que revelam diferentes colorações entre as fases sob a 

interferência da luz branca do microscópio óptico. 

Desta forma, a técnica de aplicação considerada mais adequada para o 

reagente metabissulfito de sódio foi por meio da imersão da amostra na solução, de 

maneira a garantir um depósito uniforme do filme químico sobre a superfície da 

amostra. O tempo de exposição da superfície da amostra ao reagente variou entre 

25 e 30 s. Pelo controle visual da superfície atacada foi possível verificar que a 

situação mais adequada à observação da fase austenita na amostra apareceu com 

uma coloração em tons alaranjados.  

Para cada amostra atacada, a solução do reagente foi descartada após o uso. 

As amostras foram fotografadas logo após o ataque, visto que a superfície da 

amostra sofre significativas alterações pela exposição ao ar. Considerou-se a 

técnica de ataque químico com reagente metabissulfito de sódio de difícil 

reprodução. 

Nas Figuras 1 e 2 estão representadas as fotomicrografias os ataque com 

metabissulfito de sódio das amostras dos aços AISI 4330, 4340 e 4350 

respectivamente. Observa-se a austenita retida para os aços AISI 4330, 4340 e 

4350 com morfologia poligonal caracterizada pelas regiões brancas. 

 

 (a)  (b) 
Figura 1 – Fotomicrografia (a) Aço AISI 4330 e (b) Aço AISI 4340. Observa-se a austenita retida com 

morfologia poligonal caracterizada pelas regiões brancas. 
 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

4971

4971



 
Figura 2 - Fotomicrografia do aço AISI 4350. Observa-se a austenita retida com morfologia poligonal 

caracterizada pelas regiões brancas. 
 

Na segunda etapa deste trabalho são apresentados e discutidos os resultados 

referentes à quantificação da austenita retida presente na microestrutura do material. 

Com auxílio de ferramentas de processamento digital de imagens foi possível 

calcular as frações volumétricas da austenita retida, a partir das fotomicrografias 

ópticas obtidas pelos ataques químicos com a solução aquosa de 10% de 

metabissulfito de sódio. No processamento digital de imagem, através do software 

Image J, a conversão da imagem original em uma imagem em escala de cinza (8-

bits), como pode ser observado pelo pelas Figuras 3 e 4, e a utilização de um 

histograma relacionando os valores máximos e mínimos dos tons de cinza da 

imagem analisada, facilitam o processo de distinção entre as fases constituintes e a 

definição dos níveis de segmentação. O nível de segmentação significa o limiar em 

que toda a fase (foco da quantificação) é demarcada pelo usuário, de modo que o 

software Image J possa contabilizar a área selecionada. 

 

 (a)   (b) 
Figura 3 – (a) Fotomicrografia do aço AISI 4330 em escala de cinza (8-bits) (b) Fotomicrografia do 

aço AISI 4340 em escala de cinza (8-bits) 
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Figura 4 - Fotomicrografia do aço AISI 4350 em escala de cinza (8-bits) 

 
Dependendo da imagem analisada, torna-se fundamental uma comparação 

visual entre a micrografia original (representa um nível de segmentação na escala de 

cinza aplicado à micrografia em questão) e a micrografia demarcada em vermelho, 

realizando ajustes manuais necessários no nível de segmentação apresentado pelo 

histograma, até que toda a estrutura foco da quantificação esteja preenchida pela 

cor vermelha. Como podemos mostrar nas Figuras 5 e 6. 

 

 (a)  (b) 
Figura 5 – (a) Fotomicrografia do aço AISI 4330 em escala de cinza (8-bits) realçada em tons de 
vermelho (b) Fotomicrografia do aço AISI 4340 em escala de cinza (8-bits) realçada em tons de 

vermelho 
 

 
Figura 6 - Fotomicrografia do aço AISI 4350 em escala de cinza (8-bits) realçada em tons de 

vermelho 
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Para conferir a confiabilidade do processo foi feita uma comparação dos 

resultados obtidos pelo software Image J com os Método Magnético e Difração de 

Raio-X, este nos foi cedido juntamente com o material  analisado pelo Instituto de 

Estudos Avançados – IEAv/CTA, os resultados apresentados na Tabela 2 

representam a quantificação das frações volumétricas da austenita retida através do 

software Image J, obtidos pelos ataques químicos metabisulfito de sódio, e através 

do já mencionado Método Magnético e Difração de Raio-X,. 

 
Tabela 2 - Fração volumétrica de austenita retida (%) obtidas pelo software Image J, Método 

Magnético e Difração de Raio-X 
 Software ImageJ Método Magnético Difraçâo de Raio-X 

4330 5,6 4,1 3,0 
4340 4,8 5,4 5,0 
4350 11,9 13,5 7,0 

 
Notamos que o valor da fração volumétrica do Aço AISI 4350 para o método 

Difração de Raios-X destoou dos resultados encontrados entre os valores do 

software Image J e Método Magnético, onde não foi levado em consideração. 

 
CONCLUSÕES 
 

O emprego do software Image J para obtenção da fração volumétrica da 

austenita retida em aços multifásicos AISI 43XX, especificamente 4330, 4340 e 4350 

apresentaram resultados aproximados aos obtidos pelos Método Magnético e 

Difração de Raio-X (método mais utilizado atualmente), mostrando viável sua 

utilização em trabalhos futuros. 

A analise das fotos pelo software Image J se faz necessária que todas as 90 

fotos analisadas tenha passado pelo mesmo processamento de imagem, criando um 

padrão para confiabilidade dos resultados (norma ASTM E1382) [5]. 

O software Image J possui recursos para trabalhar com fotos com diferentes 

tipos de revelação devido a sua gama de recursos de processamento de imagem. 
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METHOD FOR THE CALCULATION OF VOLUMETRIC FRACTION OF RETAINED 
AUSTENITE THROUGH THE SOFTWARE FOR ANALYSIS OF DIGITAL IMAGES 

 
ABSTRACT 

 
In order to calculate the volume fraction of the retained austenite in aeronautic 

multiphase steels, it was used a digital analysis software for image processing. The 
materials studied were steels AISI 43XX with carbon content between 30, 40 and 
50%, heat treated by conventional quenching and isothermal cooling in bainitic and  
intercritical region, characterized by optical microscopy, etching by reagent Sodium 
Metabisulfite (10%) for 30 seconds, with forced drying. The results were compared 
with the methods of X-Ray Diffraction and Magnetic Saturation through 
photomicrographics, showing that with this technic it is possible to quantify the 
percentage of retained austenite in the martensitic matrix, in the different types of 
steels. 
 
 
 
Keywords: Multiphase Steel, Retained Austenite, Martensite, Digital Analysis, Optical 
Microscopy. 
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