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Introdução 

O monitoramento do processo de degradação 

microestrutural em aços é de grande interesse 

tecnológico
1
. Diversos métodos têm sido 

desenvolvidos para verificação da integridade dos 

materiais visando a definição de ações preditivas e 

corretivas. Toft e Marsden esquematizaram uma 

abordagem qualitativa para classificação 

microestrutural de aços em sete estágios (A, B, C, 

D, E, F e G) baseando-se no fenômeno de 

esferoidização dos carbetos (M3C) visualizados por 

microscopia
2,3

. Como esta classificação é de difícil 

avaliação, este trabalho utilizou PCA como 

ferramenta de interpretação rápida de imagens 

micrográficas. 

Resultados e Discussão 

As micrografias óticas descritas na Figura 1 foram 

obtidas para amostras de aço 2,25Cr-1Mo (ASTM 

A387) ensaiadas isotermicamente. 

 
 
Figura 1. Classificação de Toft e Marsden das 
micrografias óticas (1000x) do aço 2,25Cr-1Mo 
ensaiado isotermicamente. 

 

Segundo o critério de Toft e Marsden, o estágio A 

corresponde à microestrutura de um material novo 

(ferrita e perlita). No estágio B inicializa-se a 

desintegração da perlita lamelar (primeiros sinais de 

esferoidização). A partir do estágio C ocorre 

apreciável esferoidização da perlita
3
. 

Para a PCA das imagens, as matrizes geradas 

foram organizados em um cubo, este foi 

transformado pelo comando unfoldm para uma 

matriz bidimensional que foi centrada na média e 

submetida à análise multivariada com o MatLab
®
. 

Na Figura 2 é mostrado o gráfico de escores de PC1 

versus PC2. As variâncias explicadas para PC1 e 

PC2 foram respectivamente 27 e 13%. Observa-se 

que PC1 discrimina a amostra virgem, estágio A, 

das demais amostras. PC2 separa a amostra no 

estágio B das amostras nos estágios C, D, E e F. 

Estes, são caracterizados por apreciável 

esferoidização  da perlita, indicando que suas 

microestruturas estão degradadas. 
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Figura 2. PC1 versus PC2 das micrografias óticas 

Conclusões 

Os resultados demonstram a viabilidade de 

aplicação da PCA como ferramenta de interpretação 

rápida da degradação microestrutural de aços a 

partir de micrografias óticas. 
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