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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi caracterizar a microestrutura, propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão de um tubo sem costura deformado a frio de aço inoxidável superduplex 

UNS S32974. Para isso, o estudo comparativo foi feito tomando por referência duas 

condições: o material como recebido (deformado a frio) e o material pós-tratamento térmico 

de solubilização a 1150ºC por 1 hora seguido de resfriamento em água. Foram comparadas as 

propriedades mecânicas em tração, a tenacidade ao impacto e a dureza. A microestrutura foi 

avaliada por microscopia eletrônica ótica e eletrônica de varredura com diversos ataques 

metalográficos, difração de raios-X e microdureza. Ensaios de corrosão por pites em solução 

de NaCl a 90oC e ensaios de polarização eletroquímica de reativação cíclica (PERC ou DL-

EPR) em solução 1M H2SO4 foram realizados para estudar a resistência à corrosão do 

material deformado (como recebido) e do material solubilizado. Observou-se que o tubo 

deformado apresenta-se menos dúctil, como esperado, e com capacidade de encruamento 

muito menor do que o material solubilizado. A tenacidade ao impacto Charpy do material 

deformado, medida a -46oC, em corpos de prova retirados no sentido longitudinal do tubo, 

mostrou-se tão elevada quanto o material solubilizado, inclusive apresentando fratura dúctil. 

A microestrutura do material deformado apresenta quantidades semelhantes de ferrita e 

austenita. Tanto o material deformado como o solubilizado apresentaram nitretos de cromo na 

ferrita, sendo mais pronunciado no material solubilizado a 1150oC. Como consequência, os 

pites de corrosão gerados no ensaio de polarização cíclica a 90oC ficaram mais concentrados 

nos domínios da ferrita, pois acredita-se que as regiões adjacentes aos nitretos de cromo sejam 

locais propícios para nucleação de pites. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Aços inoxidável duplex, solubilização, deformação a frio, UNS S39274. 

 



 
ABSTRACT 

 

 The objective of this work was to characterize the microstructure, mechanical properties 

and corrosion resistance of a seamless cold formed tube made of superduplex stainless steel 

UNS S32974. For this purpose, the comparative study was made with reference to two 

conditions: the material as received (cold formed) and post solubilization heat treatment at 

1150ºC for 1 hour followed by cooling in water. Mechanical properties according to tensile 

strength, impact toughness and hardness were compared. The microstructure was evaluated by 

optical and scanning electron microscopy with several metallographic attacks, X-ray 

diffraction and microhardness. Pitting corrosion tests in 90°C NaCl solution and cyclic 

reactivation electrochemical polarization tests (PERC or DL-EPR) in 1M H2SO4 solution 

were performed to study the corrosion resistance of the formed material (as received) and the 

solubilized material. It has been observed that the formed tube is less ductile, as expected, and 

much less hardenability than the solubilized material. The tensile strength of the deformed 

material, measured at -46 °C, in specimens drawn in the longitudinal direction of the tube, 

was shown to be as high as the solubilized material, even with a ductile fracture. Both the 

deformed material and the solubilized material showed chromium nitrides in the ferrite, being 

more pronounced in the material solubilized at 1150°C. As a consequence, the corrosion pits 

generated in the cyclic polarization test at 90°C became more concentrated in the ferrite 

domains, since the adjacente areas of chromium nitrides are believed to be suitable sites for 

pits nucleation. 

 

 

Key-Words:  Duplex stainless steel, solution annealing, cold forming, UNS S39274. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

No passado, as condições de perfuração de poços de petróleo e gás eram relativamente 

mais brandas em termos de pressão e temperatura. Essa indústria, ao longo dos anos, tornou-

se muito mais complexa, à medida que os engenheiros continuam a perfurar poços mais 

profundos em ambientes mais severos, requisitando equipamentos que resistam a 

temperaturas e pressões de perfuração cada vez mais altas, em adição ao gás ácido também 

proveniente desses ambientes [Tenaris, 2013]. Para responder a estas crescentes demandas da 

indústria, empresas do ramo tiveram que desenvolver tubulações para o sistema de produção 

OCTG (Oil Country Tubular Goods) que apresentassem maior resistência ao colapso: limite 

de escoamento, dureza e resistência à corrosão muito satisfatórios para aplicação na indústria 

de óleo e gás [GUERRA, 2016] 

O grande desafio atualmente para os pesquisadores é exatamente encontrar a melhor 

combinação possível entre composição química e tratamentos térmicos para que o aço 

adquira, cada vez mais, propriedades mais adequadas. Hoje, os aços inoxidáveis superduplex 

(AISD) tem sido extensivamente utilizados em diversos equipamentos na indústria do 

petróleo, além de terem bastante aplicações também nas indústrias química e nuclear. O maior 

motivo para o crescimento do emprego desses aços é, sem dúvidas, o fato de aliarem boa 

resistência mecânica e boa resistência a corrosão. [Tenaris, 2017] 

A combinação de elementos como Cr, Mo e N confere uma boa estabilidade química em 

ambientes salinos como a água do mar, porém, dependendo das condições de trabalho 

empregadas, esse cenário pode mudar. A temperatura de trabalho desses aços, por exemplo, 

influencia de forma significativa no processo de corrosão por pite, uma vez que altera a 

estabilidade do filme passivo de óxido de cromo formado na superfície do material. 

[SHEFFIELD, 2007] 

Além dos tratamentos térmicos, para alcançarem resistência mecânica elevada, necessária 

para suportar as altas pressões internas e externas com espessuras de paredes reduzidas, as 

tubulações de aço superduplex geralmente passam por deformação plástica a frio[Nippon 

Steel, 2019]. Esse tipo de deformação provoca o encruamento do material e com isso 

significativo ganho de resistência mecânica, elevando o limite de escoamento do material, 

porém tornando-o mais frágil e menos tenaz, em teoria. Os tratamentos térmicos realizados a 

posteriori, além de aliviar as tensões internas provocadas pelo trabalho a frio, aumentam a 

tenacidade do material, buscando o equilíbrio entre suas propriedades mecânicas.  
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Entretanto, apesar extensamente utilizado pela indústria e considerado por muitos autores o 

que há de melhor hoje no mercado para este tipo de aplicação, a aparição de trincas nas 

tubulações de aço superduplex ainda é recorrente [RENTON, 2010]. A motivação deste 

trabalho deve-se justamente ao aparecimento de trincas em um tubo sem costura do aço UNS 

S39274  durante aplicação em um poço de petróleo. O foco, porém, é a caracterização deste 

material quanto a influência da deformação plástica adquirida durante trabalho a frio para a 

produção deste aço. Essa influência será evidenciada com base na comparação deste material 

em seu estado encruado (como recebido) e solubilizado segundo condições que serão 

mencionadas ao longo deste trabalho.  

A caracterização do aço inoxidável superduplex UNS S39274 considerado nesse estudo 

compreendeu avaliação das propriedades mecânicas resultantes do tratamento aplicado 

segundo ensaios mecânicos (ensaio de dureza e microdureza Vickers, ensaio de tração e 

ensaio Charpy) e eletroquímicos (polarização anódica), além de análise de imagens por meio 

de microscopia óptica eletrônica de varredura.  



2  REFERENCIAL TEORICO  

 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX E SUPERDUPLEX 

 A principal característica dos aços inoxidáveis em geral deve-se à união de boa resistência 

mecânica e resistência à corrosão em um único material, com significativa parcela desse 

efeito devido as altas adições de Cr (nos aços inoxidáveis ferríticos pode variar de 11,5 a 

30,0% Cr, enquanto nos martensíticos esses valores vão de 11,5 a 18,0% Cr, e nos 

austeníticos ficam entre 17,0 e 30,0% Cr) presentes nesses aços [CALLISTER, 2002]. Essa 

combinação de boas propriedades é, entretanto, ainda mais eficiente nos aços inoxidáveis 

duplex e superduplex onde não só o Cr mas também outros elementos de liga foram 

adicionados, garantindo melhor performance desses aços na indústria. 

 De forma geral, os aços austenítico-ferríticos, como também são chamados os aços 

inoxidáveis duplex, são ligas Fe-Cr-Ni-Mo - com composições balanceadas de Fe, Cr (18-

27%), Ni (4-7%) e Mo (1-4%) com mais alguns outros elementos, especialmente o N (até 

0,30%), na forma atômica. Os aços inoxidáveis duplex (AID) são uma categoria especial dos 

aços inoxidaveis austenítico-ferrítico, uma vez que possuem matriz composta de ferrita delta 

(δ) e austenita (γ) geralmente na proporção em torno de 1:1. Para aços inoxidáveis 

superduplex, entretanto, o conteúdo de ferrita (fração de volume) deve estar na faixa de 35% a 

55% [GUNN, 2001]. 

 Os aços inoxidáveis superduplex são uma categoria de aços inoxidáveis relativamente 

nova. Esses materiais começaram a ser estudados no final dos anos 20 mas seu uso na 

indústria apenas iniciou-se na década de 70 nos Estados Unidos e na Europa e somente a 

partir da década de 90 vem sendo utilizada no Brasil. Por esse motivo, muitos estudos 

relacionados a obtenção de microestruturas com elevadas resistência e tenacidade através de  

alguns tratamentos térmicos específicos ainda  são  pioneiros [GUNN, 2001]. As propriedades 

metalúrgicas conhecidas por afetar diretamente o desempenho desses aços em ambientes 

contendo H2S -ambiente típico das aplicações da indústria de petróleo e gás- incluem: 

composição química, método de fabricação, geometria do produto, resistência, dureza, 

quantidade de trabalho a frio, condição de tratamento térmico e microestrutura [Tenaris, 

2017].  

  A diferença básica entre os aços inoxidáveis duplex e superduplex entretanto consiste 

principalmente nas concentrações de Cr, Ni, Mo e N que essas ligas apresentam, tendo alguns 

desses elementos influência direta na resistência à corrosão por pite. Essa classificação, 
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portanto, depende da medida de resistência calculada para cada aço. A maneira de quantificar 

teoricamente a resistência a este tipo de corrosão é através da resistência equivalente à 

corrosão por pite, ou PREN (Pitting Resistance Equivalent). De acordo com a norma ASTM 

A890, essa grandeza pode ser calculada de acordo com a expressão abaixo [AKISANYA, 

2012]. 

  

PREN %Cr + [(3,3) x (%Mo)] + [(16) x (%N)]                                                                   (1) 

 

 Entretanto, segundo a norma ASTM A18247 para aço inoxidável superduplex UNS 

S39274, quando há adição de W na liga dentro da faixa de 1,5-2,5%, o W é introduzido como 

um fator multiplicador nessa fórmula- mostrada na Equação 2-, como também detalhado na 

ISO 214575. Enquanto alguns pesquisadores afirmam que adições de W resultam em um forte 

efeito sinérgico com o Mo quando adicionado acima um certo valor limiar, outros 

argumentam que as adições de W à custa de molibdênio poderia diminuir a resistência à 

corrosão [HAUGAN, 2017]. 

 

PREw = %Cr + [(3,3) x (%Mo + (0,5) x %W )] + [(16) x (%N)]                                          (2) 

                                                 

 Assim, os aços cujos valores do PRE forem da ordem de 35 a 40, constituem a família dos 

aços inoxidáveis duplex e aqueles cujos PREN forem superiores a 40, constituem a família 

dos inoxidáveis superduplex.   

 

2.2 MICROESTRUTURA DOS AÇOS SUPERDUPLEX 

 A microestrutura básica desses aços é austenitica-ferritica, sendo a matriz ferrítica e a 

austenita -a fase precipitada- geralmente em ilhas de formato alongado. Por isso também são 

chamados de aços inoxidáveis bifásicos, uma vez que, na microsestrutura resultante desse aço 

após tratamento térmico, a fração volumétrica de cada fase corresponde em média a 

aproximadamente 50% do volume total, sendo essa proporção dependente tanto do histórico 

térmico do material, quanto dos elementos de liga que compõem - se estes são estabilizadores 

de austenita (elementos austenitizantes) ou estabilizadores de ferrita (elementos ferritizantes). 

   O principal estabilizador de austenita é o Ni , mas outros elementos como o C, Mn, Cu, 

N e o Co também favorecem sua formação. Já o principal elemento ferritizante é o Cr, sendo 

o Si, Mo, V, W, Ti e Nb também estabilizadores de ferrita. Dessa forma, estabeleceu-se os 
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conceitos de Cr-equivalente e Ni-equivalente. Estes conceitos podem ser definidos 

respectivamente pelas equações 2 e 3: 

Cr eq = %Cr + %Mo + 1,5 x %Si + 0,5 x %Nb                                                                     (3) 

Ni eq = %Ni + 30 x %C + 0,5 x %Mn                                                                                    (4) 

Quando expostos a temperaturas inferiores a 1000°C, os aços inoxidáveis duplex 

ficam sujeitos a diversas transformações de fase. Durante o processamento (tratamento 

térmico, soldagem, conformação a quente) ou em uso (o que pode ser chamado de 

envelhecimento isotérmico) pode ocorrer precipitação de fases intermetálicas indesejáveis, 

como as fases chi (χ), alfa-linha (α’), sigma (σ) além de carbonetos e nitretos, como 

conseqüência da instabilidade microestrutural desses aços, no intervalo de temperatura 650-

970°C. Notadamente, a precipitação da fase σ é de grande interesse para os aços inoxidáveis 

austeníticos, ferríticos, duplex e superduplex, pois a ela associam-se efeitos que causam tanto 

redução das propriedades mecânicas quanto diminuição da resistência à corrosão desses aços 

[ESCRIBA, 2006].  

Já na faixa de 550 a 300°C, pode ser formada a fase alfa-linha (α'), que causa a 

chamada fragilização a 475°C na ferrita, provocando na liga um progressivo endurecimento, 

aumento do limite de resistência, assim como a diminuição da tenacidade e da resistência à 

corrosão localizada. Este efeito é atribuído à decomposição espinoidal (δ  α´ + α´´) da fase 

ferrítica (δ) na fase alfa linha (α´), rica em Cr, e em uma fase rica em Fe (α´´), sendo sua 

cinética de precipitação muito mais intensa a 475°C. A fragilização a 475°C é um fenômeno 

recorrente ao uso desses materiais que deve ser mencionado, ainda que não seja o foco deste 

trabalho. Inevitavelmente, ao tratarmos dos benefícios relacionados aos principais elementos 

de liga adicionados a microestrutura dos aços inoxidáveis superduplex, essa referência 

aparecerá e por isso é necessária ser compreendida. 

 

2.3 INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DE LIGA 
 

 O constante desenvolvimento de aços inoxidáveis duplex resultou na composição de aços 

complexos contendo quantidades consideráveis de elementos de liga. Estes elementos são 

introduzidos no aço por uma ou mais reações com o objetivo final de obter melhores 

propriedades mecânicas e/ou maior resistência à corrosão. Como esperado, os benefícios de 
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tais adições invariavelmente vêm acompanhados a inevitáveis desvantagens, sendo a mais 

importante a potencial instabilidade microestrutural do material [PADILHA e PLAUT, 2009].  

 As Figuras 1.a e 1.b apresentam os elementos austenitizantes e ferritizantes geralmente 

adicionados aos aços inoxidáveis duplex e superduplex com o objetivo de melhorar a 

performance desses aços (obtenção de maiores resistência mecânica e resistência à corrosão) 

em ambientes agressivos, de acordo com a influência de cada um deles, como descrito nos 

próximos parágrafos. 

 

Figura 1. Força relativa dos elementos de liga como estabilizadores de ferrita (a) e 

austenita (b) (fonte: MATHESON, I.M., 1998). 

 Buscando compreender as propriedades mecânicas dos aços superduplex, é importante 

entender mais especificamente a influência de cada um dos principais elementos químicos que 

compõem o mesmo. Nesta seção, serão priorizados os principais elementos químicos contidos 

no aço UNSS 39274, como Cr, Ni, Mo, N, Cu e também W, por ser uma adição especial deste 

aço.  

 O Cr é o principal responsável pela resistência à corrosão por provocar a formação de uma 

fina camada de óxido de cromo em sua superfície, mecanismo que será melhor explicado nas 

próximas seções deste trabalho. Contudo, elevado conteúdo de Cr pode afetar adversamente 

as propriedades mecânicas, a soldabilidade e a vida útil em aplicações envolvendo exposição 

térmica [LIMA, 2007]. O Cr é estabilizador da ferrita e melhora a resistência à corrosão por 
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pite, mas também colabora com o fenômeno da fragilização a 475ºC, aumenta a cinética de 

precipitação e a fração volumétrica de fase σ [MARTINS e BONAVINA, 2003].  

 O Mo também é um elemento estabilizador da ferrita que apesar de aumentar a tendência 

de fragilização a 475ºC, apresenta efeito benéfico nas propriedades mecânicas e de corrosão, 

mas afeta a microestrutura do material, tornando o aço susceptível à precipitação de fases 

intermetálicas, tais como fase de Laves (Fe2Mo), fase chi (χ) e fase sigma (σ), também 

aumentando a cinética de precipitação e fração volumétrica de fase σ, assim como o Cr 

[NILSON, 1992]. 

 O N reforça a matriz ferrítica e a austenítica, através do mecanismo de endurecimento por 

solução sólida intersticial, além de estabilizar a austenita em altas temperaturas. Além disso, 

diminui a proporção dos elementos Cr, Ni e Mo na ferrita, o que retarda a precipitação da fase 

σ. Aumenta a elasticidade, a resistência à tração e a ductilidade (LO, 2009), bem como o 

potencial de corrosão por pite. O papel fundamental do N, entretanto, deve-se ao fato de 

aumentar a temperatura na qual a austenita começa a se formar a partir da ferrita, portanto, 

mesmo com taxas de resfriamento relativamente rápidas, o equilíbrio das frações volumétricas 

de ferrita e austenita pode ser atingido [ALVAREZ e ARMAS, et al. 2009].  

 O Ni é um estabilizador da austenita. Com o aumento da concentração de Ni, a cinética de 

precipitação de fase sigma é acelerada, uma vez que há diminuição da fração volumétrica de 

ferrita delta na microestrutura antes do tratamento térmico de envelhecimento.  

  O Mn estabiliza a austenita e aumenta a solubilidade do N, podendo substituir o Ni com 

um bom custo-benefício, além de acelerar as precipitações de fase σ [LO, SHEK e LAI, 

2009]. 

  O W, quando combinado com Mo, retarda a formação da fase sigma [MARTINS e 

CASTELETTI, 2009]. Quanto à resistência à corrosão, principalmente por pite, a influência 

do W é tão grande que o cálculo do PRE, como já descrito em seção anterior deste trabalho, 

sofre alteração em sua fórmula “padrão” para ligas em que houve introdução de W.  

 O Nb e o Ti reduzem a atividade do carbono e nitrogênio. Ao reagirem com o C ajudam a 

prevenir a formação de carbonetos de cromo, que causam o empobrecimento da Cr na matriz 

ferrítica, desse modo o filme óxido formado é mais homogêneo. O Si e o Cu são adicionados 

para aumentar a resistência à oxidação e à corrosão em meios contendo ácido sulfúrico, sendo 

usualmente adicionados em aços inoxidáveis austeníticos. O Cu é adicionado como elemento 

de liga dos aços inoxidáveis, com o objetivo de elevar as características mecânicas através do 
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endurecimento por precipitação, com tratamentos térmicos de envelhecimentos realizados em 

baixas temperaturas (próximo de 500ºC), sem perdas na resistência à corrosão [MARTINS e 

BONAVINA, 2003]. 

 Comparativamente, em ambientes com baixo teor de H2S, os aços duplex e superduplex 

excedem a resistência à corrosão do aço inoxidável martensítico (especificamente corrosão 

localizada) seguindo a lógica química, onde o aumento de elementos como Cr, Mo e W 

fornece um filme passivo espontâneo mais estável desenvolvido pelo material quando exposto 

a corrosivo.  

 

2.4 EFEITOS DA DEFORMAÇÃO A FRIO 
 

 Apesar das excelentes propriedades já mencionadas, muitas falhas em componentes de aço 

duplex e superduplex ainda ocorrem em ambientes até relativamente benignos- ambientes 

com baixos teores de sulfetos e cloretos, por exemplo-, havendo principalmente propagação 

de trincas em regiões com alta deformação plástica causada por excessivo trabalho a frio. A 

deformação plástica está presente em boa parte dos aços inoxidáveis superduplex (muitos 

graus desses aços já são fornecidas assim no mercado) como resultado de técnicas de 

fabricação usadas em seu processamento e, portanto, o estudo de sua influência quanto a 

resistência à corrosão é de grande interesse. 

 A nível microestrutural, a deformação plástica provoca encruamento do material, que se 

caracteriza pelo aumento da densidade de discordâncias no metal, devido à multiplicação 

desses defeitos cristalinos. Sendo assim, o movimento de uma discordância passa a ser 

dificultado pela presença de outras discordâncias. Essa dificuldade em promover o 

movimento de discordâncias reflete num aumento da resistência mecânica do material 

[CALLISTER, 2002]. 

 Essas transformações estruturais provocam mudanças consideráveis também nas 

propriedades de corrosão do material, principalmente o efeito que a deformação plástica tem 

nas propriedades do filme passivo e a microestrutura subjacente que pode aumentar a 

susceptibilidade dos materiais à corrosão localizada. Esse fenômeno já foi estudado em outros 

graus de aços inoxidáveis e uma revisão abrangente de estudos sobre aços inoxidáveis 

monofásicos mostra relatos contrastantes de aumento e redução do potencial de pite (Ep) com 

o aumento do trabalho a frio. 
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 Renton et al. (2010) avaliaram a influência do trabalho a frio por tração na faixa de 4 a 

16% no potencial de pites do aço UNS S39274 em solução 3,5%NaCl a 90oC. O autores não 

observaram uma tendência clara nem de diminuição nem de aumento do EP com o trabalho a 

frio no intervalo estudado, como mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Efeito do trabalho a frio no potencial de corrosão por pite (Ep) e dureza HV10 

do aço inoxidável UNS S39274 superduplex em solução 3.5 wt.% de cloreto de sódio a 

90oC (fonte: RENTON ET AL. 2011). 

 

 No mesmo trabalho, Renton et. Al (2010) também constataram que, diferentemente dos 

aços monofásicos, a estrutura dos aços inoxidáveis ferrítico-austeniticos leva a um 

desenvolvimento não linear da estrutura superficial com o aumento do trabalho a frio, como 

resultado das diferentes relações constitutivas de ferrita e austenita. Basicamente, as 

discordâncias se movimentam de formas diferentes em cada uma dessas fases, como 

apresentado na Figura 3. Em outras palavras, a ferrita desenvolve diferentes tipos de bandas 

de deformação através de um interação com grãos da austenita vizinhos. Além de avaliar o 

potencial de pite para cada valor de deformação, também valores de dureza foram obtidos. 

Como esperado, esses valores crescem proporcionalmente à quantidade de deformação a frio 

presente no material, como também pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 3. Imagens obtidas com MEV para amostra com 16% de deformação após 

ataque com solução 10%  de ácido oxálico. Em (a), as múltiplas bandas de deformação 

na ferrita e, em (b),  ampliação da região I definida em (a) (fonte: HAUGAN, 2017). 

 

2.5 TRATAMENTO TÉRMICO DE SOLUBILIZAÇÃO 
 

  Tratamentos térmicos são requisitados para mudar a microestrutura resultante dos aços 

após seu processo de fabricação (seja para chapas, fios ou tubulações) em prol da obtenção de 

uma nova microestrutura com melhores propriedades e mais adequada à finalidade desejável. 

Algumas variáveis principais definem os tratamentos térmicos: o tempo, a temperatura e as 

taxas de aquecimento e resfriamento. Para especificação de tratamentos térmicos em materiais 

metálicos, é importante o conhecimento dos diagramas de fase e curvas TTT (Tempo 

Temperatura-Transformação) para as transformações no estado sólido.  

 A Figura 4 mostra um exemplo de diagramas TTT para aços inoxidáveis duplex, por 

exemplo. As curvas desse diagrama apresentam o início e término de transformações 

microestruturais dos aços, advindas de tratamentos térmicos para uma determinada 

temperatura e tempo. Alguns fatores têm influência direta na posição das linhas de início e 

fim de transformação das curvas TTT. Um deles é o teor de carbono. O tamanho dos grãos e a 

homogeneidade da austenita também podem influenciar no diagrama. Além disso, os 

elementos de liga (com exceção do cobalto) que são adicionados nos aços, deslocam as curvas 

de início e fim da transformação para a direita, o que significa que o processo será mais 

demorado [RODRIGUES, 2017]. 
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Figura 4. - Curvas TTT para aços Inoxidáveis Duplex (fonte: LIPPOLD, JOHN C.2005). 

 

 Para aços que sofreram o efeito do encruamento provocado por trabalho a frio, o 

tratamento de solubilização, também chamado de recozimento, é bastante usado na indústria 

para a dissolução de fases intermetálicas e obtenção da microestrutura ideal de ferrita e 

austenita em proporções semelhantes. Este tratamento pode ser utilizado após a conformação 

a quente ou a frio, ou após a soldagem.  

 A temperatura de solubilização dos aços austenitico-ferriticos está em função da 

composição química, visto que os elementos de liga alteram os diagramas de fase e curvas 

TTT significativamente. Notadamente, o Cr, o Mo e o W aumentam o intervalo de 

temperaturas de formação de fases intermetálicas, bem como favorecem sua cinética de 

formação. Como mostrado na Figura 4, o campo bifásico (apenas ferrita e austenita, com 

proporções próximas) situa-se acima dos 1000°C e não à toa a faixa de temperatura dos 

tratamentos de solubilização estão também acima desse valor.  

 Segundo Akisanya et al (2012), quando os aços inoxidáveis superduplex são expostos a 

temperaturas abaixo da temperatura de solubilização, o equilíbrio termodinâmico metaestável 

é perturbado, fazendo com que o material procure um estado termodinâmico mais estável 

através da precipitação de fases intermetálicas.  O resfriamento rápido é portanto necessário 

para evitar a precipitação dessas fases deletérias.  

 

2.6 CORROSÃO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 
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Os elementos de liga presentes nos aços inoxidáveis reagem muito facilmente com o meio 

ambiente e um deles, em particular, o Cr, tem elevada afinidade química pelo oxigênio. A 

combinação destes dois elementos forma um filme fino e aderente que protege o material de 

subsequentes ataques corrosivos, sendo conhecido por película protetora ou camada passiva.  

Essa camada passiva dos aços inoxidáveis resulta da reação entre o material e a água, e o 

produto dessa reação é um oxi-hidróxido de Cr e Fe, predominando na região mais próxima 

da superfície metálica um óxido e na região mais próxima ao meio ambiente um hidróxido. 

Com o decorrer do tempo a camada de óxido aumenta, não acontecendo o mesmo com a de 

hidróxido e, aparentemente, existe um enriquecimento do filme passivo [The European 

Stainless Steel Development Association, 2019]. 

Apesar de estável e com espessura extremamente fina, a camada passiva é muito aderente a 

superfície do aço e tem sua resistência aumentada à medida que é adicionado mais Cr à liga. 

Outros elementos como Ni, Mo, Ti e Nb, por ajudarem a estabilizar a camada passiva, 

permitem que o aço seja dobrado, soldado, estampado e trabalhado, sem comprometer a 

proteção da superfície. A seleção correta do tipo de aço e de seu acabamento superficial, 

entretanto, são fatores importantes para assegurar uma longa vida útil ao material. passivo 

[The European Stainless Steel Development Association, 2019]. 

Em temperaturas elevadas a camada passiva geralmente tem sua espessura aumentada 

passando a ter uma coloração mais escura até formar uma camada de óxido acinzentada. A 

formação desta camada de óxido está associada à redução da resistência à corrosão em 

temperatura ambiente. Componentes de aço inoxidável para uso em altas temperaturas, tiram 

proveito da formação destas camadas de óxido espessas, porém tenazes, para alcançar boa 

resistência à oxidação a temperatura elevada. Em contraste, peças destinadas a aplicações em 

temperaturas próximas da ambiente contam com a camada passiva, fina e transparente, para a 

sua resistência à corrosão. Apesar de este processo de passivação ocorrer naturalmente, ele 

pode ser induzido através da ação de ácidos fortemente oxidantes[The European Stainless 

Steel Development Association, 2019]. 

 Quando a quebra desse filme protetor, iniciando o processo corrosão, a segurança do 

sistema onde o material está sendo aplicado entra em risco, uma vez que pode levar a 

formação de trincas na tubulação e possível colapso da mesma. Essas trincas podem ser 

provenientes de três diferentes tipos de corrosão nesses aços: corrosão por pites, corrosão sob  
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tensão por cloretos e corrosão sob tensão por sulfetos. Neste trabalho, apenas a corrosão por 

pites no aço UNS S39274 será estudada e caracterizada. 

 

2.6.1 Corrosão por pites 
 

 De forma geral, a corrosão por pite é uma forma de ataque químico em ambientes contendo 

íons halogênios. Dentre esses íon, destaca-se o íon cloreto (Cl-), mais agressivo e mais 

abundante na natureza, sendo o maior e mais comum ambiente com presença desses íons e 

alta aplicabilidade desses aços a água do mar. Esses íons rompem o filme passivante de óxido 

e causam reações de e oxidação, seguindo o príncipio da pilha eletroquímica. 

 Ela ocorre em regiões localizadas da superfície quando uma pequena área tem uma perda 

de passivação se torna anódica, e uma outra área (potencialmente grande) se torna catódica, 

levando a ocorrência de uma corrosão galvânica localizada. A formação de pites dá-se 

preferencialmente nos locais de rompimento do filme protetor sobre a superfície do metal, 

pode ocorrer também em descontinuidades mecânicas e ainda por heterogeneidades 

microestruturais. Os principais fatores da microestrutura e da composição química que 

facilitam a ocorrência de pites, são: a presença de carbonetos de cromo, elevados teores de S e 

P, presença de MnS, por servir como ponto de iniciação de pites, grande quantidade de 

nitretos de cromo e presença de fases intermetálicas (, ) [CALLISTER, 2002].  

 

2.6.2  Ensaio de polarização anódica 
 

 É muito comum a utilização das curvas de polarização experimentais para a determinação 

das taxas de corrosão de sistemas metal/eletrólito. Muitos equipamentos comerciais trazem 

softwares específicos que determinam os valores das constantes de Tafel diretamente das 

curvas de polarização experimentais, usando trechos da curva para altos valores de potenciais. 

Esses também determinam o valor da resistência de polarização obtida do trecho linear das 

curvas experimentais. Utilizando esses três parâmetros, esses equipamentos estimam os 

valores das taxas de corrosão dos sistemas estudados. Este procedimento tem por base os 

sistemas eletroquímicos em equilíbrio governados por polarização por ativação. No caso 

específico da reação de redução do oxigênio, este procedimento leva em consideração a 

polarização por concentração. Alguns equipamentos, ainda, consideram a influência da queda 

ôhmica e trazem um recurso que a compensa [GEMELLI, 2001]. 
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 Segundo Pearson e Brook (1991), é possível produzir modelos de curvas de polarização 

experimentais, para uma ampla faixa de potencial aplicado, de um determinado sistema 

metal/meio a partir de curvas de polarização das reações individuais que ocorrem sobre um 

eletrodo.  Os referidos modelos de curvas de polarização são obtidos com os pares de pontos 

(log( | I | ), E) sendo que, para cada potencial de eletrodo aplicado (E), a corrente total (I) é 

obtida somando-se as correntes anódicas (positivas) e as correntes catódicas (negativas) de 

cada uma das reações de eletrodo que ocorrem na interface do sistema considerado. 

 A velocidade das reações de eletrodo depende do potencial. Por outro lado, ela varia 

linearmente com a densidade de corrente, de acordo com a lei de Faraday. Medindo-se a 

densidade de corrente em função do potencial, ou vice-versa, obtém-se uma curva de 

polarização que fornece informações sobre a cinética das reações dos eletrodos presentes. De 

acordo com o método utilizado, controle do potencial ou controle da corrente, obtém-se, 

respectivamente, as curvas de polarização potenciostática (i= f(E)) ou de polarização 

galvanostática (E=f(i)) [GEMELLI, 2001]. 

 Para traçar uma curva de polarização potencioestática, aplica-se, com a ajuda de um 

potencioestato, diferentes potenciais entre o eletrodo de trabalho (material a ser estudado) e 

um eletrodo de referência. Mede-se a corrente estacionária que se estabelece após um certo 

tempo no circuito elétrico entre o eletrodo de trabalho e um eletrodo auxiliar. Um 

potenciostato é uma fonte de corrente que, através de um amplificador, mantém o potencial 

entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência constante e igual ao valor desejado pelo 

operador [GEMELLI, 2001]. 

 A resistência à corrosão por pite é fortemente dependente de características 

microestruturais, tais como a proporção ferrita/austenita, a presença de precipitados 

intermetálicos e fases secundárias e partição elementar entre a austenita e a fase da ferrita. 

Parâmetros como Ep, potencial de repassivação (ERP) e potencial de corrosão (Ecorr) 

também afetam a resistência à corrosão por pite dos aços superduplex. Um aço inoxidável 

superduplex pode ser considerado resistente à corrosão na água do mar se ERP – Ecorr> 

200mV [LAURITSEN, 2016]. 

 Esses diferentes parâmetros podem ser determinados por um método eletroquímico, onde 

as curvas de polarização potenciodinâmica cíclica anódica (CPP) são registradas com base, 

por exemplo, no padrão ASTM G61. Um exemplo de uma curva de polarização anódica, 

mostrando diferentes parâmetros relacionados à corrosão por pite, é dado na Figura 5.  
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Figura 5. Representação de uma curva típica obtida pelo ensaio de DL-EPR (fonte: 

CALDERÓN-HERNÁNDEZ, J.W, 2011) 

 

2.6.3 Sensitização e Ensaio DL-EPR 
 

 A sensitização é definida como uma corrosão localizada, geralmente intergranular, 

provocada pela precipitação de fases ricas em cromo, como carbonetos ou intermetálicos. 

Estas precipitações geram regiões pequenas empobrecidas em cormo no entorno dos 

precipitados. São fenômenos que podem ser estudados por metalografia em conjunto com 

ensaios eletroquímicos.  

 O ensaio de DL-EPR (Double Loop-Electrochemical Potentiodynamic Reactivation), 

também referido como PERC (Polarização Eletroquímica de Reativação Cíclica), é utilizado 

como forma de avaliar a sensitização dos aços inoxidáveis.  Este ensaio foi desenvolvido 

inicialmente para avaliar a sensitização de aços austeníticos tipo AISI 304 e similares, 

utilizando uma solução 1M H2SO4 + 0,01M KSCN. Para aços mais resistentes a corrosão, 

soluções mais agressivas devem ser usadas, e para aços menos resistentes deve-se usar 

soluções menos agressivas. O eletrodo de trabalho é polarizado no sentido anódico. 

Utilizando um potenciostato para comandar uma célula de 3 eletrodos (eletrodo de trabalho, 

referência e contra-eletrodo de Pt), o eletrodo de trabalho é polarizado anodicamente a partir 

do potencial de circuito aberto, até 300 mVSCE que se situa no intervalo de passivação. Em 

seguida a varredura de potencial é invertida para o sentido catódico. O ramo de varredura 



27 
 
anódica é chamado de “ativação”, sendo observado um “loop” característico. Na varredura 

catódica (chamado de “reativação”), a observação de um novo “loop” indica que o material 

esta senstizado, ou seja, contém regiões pobres em cromo. O resultado do ensaio pode ser o 

grau de senstização, calculado pela razão entre as correntes de pico na reativação (Ir) e 

ativação (Ia), ou seja, Ir/Ia. Se não houver pico na reativação (Ir = 0) o material não contém 

regiões pobres em Cr detectáveis pela solução de teste escolhida. A Figura 6 ilustra uma curva 

de DL-EPR de um material sensitizado. 

 

Figura 6. Exemplo de curva DL-EPR de material sensitizado (fonte:TAVARES, 2005). 

 

 



 

3  MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 O AÇO INOXIDÁVEL SUPERDUPLEX UNS S 39274 
 

 O aço inoxidável superduplex UNS S39274, comercialmente conhecido por 25CRW 

(CRA) ou DP3W (Nippon Steel & Sumitomo Metal) é, segundo as próprias empresas, 

normalmente fornecido como um aço inoxidável superduplex trabalhado a frio adequado para 

emprego em poços de petróleo com alto teor de cloreto e leve pressão parcial de H2S (inferior 

a 3 psi). O UNS S39274 é vendido em três graus: 110, 125 e 140 ksi. Neste trabalho, tratamos 

do grau 125.  

 O ambiente de aplicabilidade desse material, segundo os próprios fornecedores, são 

ambientes de produção de petróleo bastante corrosivos com presença combinada de CO2, 

baixo H2S e cloretos. Especificamente, para ambientes de produção, utiliza-se esse aço 

normalmente para aplicações HPHT (High Pressure High Temperature), que requerem 

materiais de alta resistência onde a corrosão localizada é uma grande preocupação (alta 

temperatura, alta concentração de cloretos e pH baixo) [Nippon Steel, 2019].  

 Em suma, a aplicação desse material será definida pela concentração de CO2, H2S, 

temperatura, pH e concentração de cloretos presentes no meio. Quando usado como tubulação 

para injeção de águas em poços, também é aplicável em ambientes com presença de oxigênio 

dissolvido.  Outra típica aplicação desse material é em sistemas de tratamento de água 

contendo oxigênio dissolvido. Neste caso, sua aplicação dependerá da quantidade de O2 

dissolvido e/ou presença de Cl livre, além da temperatura de trabalho a ser usada ) [Nippon 

Steel, 2019].  

 O extenso uso desse aço pela indústria pode ser diretamente associado ao seu alto valor de 

PRE (Pitting Resistance Equivalent), parâmetro já mencionado anteriormente neste trabalho. 

Em teoria, por ser um aço inoxidável superduplex, o PRE que é “corrigido” para PREw, uma 

vez que esse aço possui W em sua composição química, deve ser maior que 40. 

 Os limites para composição química esperada para o aço UNS S39274, segundo a norma 

ASTM A790, é demonstrada na Tabela 1 e os valores reais encontrados através da análise 

química deste material realizada no laboratório da TECMETAL encontram-se na Tabela 2.  
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Tabela 1. Composição química esperada para o aço UNS S39274 (% em massa) [ASTM 

A790]. 

Elementos de Liga C Si Mn Cu Ni Cr Mo W N 

Superduplex UNS 
S39274 

≤0.03 ≤0.80 ≤ 1.00 0.2~0.8 6.0~8.0 24.0~26.0 2.5~3.5 1.5~2.5 0.24~0.32 

 

Tabela 2. Composição química do aço UNS S39274 estudado (% em massa) 

Elementos de Liga C Si Mn Cu Ni Cr Mo W N 

Superduplex UNS 
S39274 

0,03 0,33 0,55 0,51 6,6 24,79 3,22 1,75 0.24 

 

 O cálculo do valor do PREw foi feito utilizando os valores da Tabela 2 e o valor de 42,3 

foi encontrado. Com isso, verifica-se a classificação esperada em teoria deste aço como um 

superduplex, certificada como a presença de todos os elementos químicos dentro dos limites, 

exceto o W, que será avaliada futuramente neste trabalho. 

 Quanto às suas propriedades mecânicas, para serem melhor entendidas, a Tabela 3 traz as 

informações providas pelo fornecedor do aço estudado, contendo seus processos de fabricação 

desde a produção do aço até o tratamento térmico realizado entre as etapas da conformação do 

tubo. Esses processos produzem o aço UNS S39274 comercial que possui as características 

descritas na Tabela 4. 

Tabela 3. Processos de fabricação do aço UNS S39274 comercial [Nippon Steel, 2019]. 

Processo Descrição  

Aço 
O aço é feito por um processo em forno elétrico seguido pelo 
processo de  descarburização de oxigenio a vácuo (VOD) e/ou 
processo de descarburização de oxigênio por argônio (AOD) 

 

Confecção do Tubo  Fabricado por trabalho a frio e conformado a quente - produto 
final é fornecido trabalhado a frio  

 

Tratamento térmico Solubilização antes da última extrusão a frio 
 

 

Tabela 4. Algumas propriedades mecânicas do aço UNS S39274 comercial [Nippon 

Steel, 2019]. 

Tensão de Escoamento (ksi) 
Tensão Limite de 
Resistência (ksi) 

Alongamento 
% 

Dureza (HRC) 

Min max Min min max 

125 145 130 11 36.0 
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3.2 METODOLOGIA 
 

 Com parte da amostra do material recebido, para os tratamentos térmicos, foram cortados 

dois corpos de prova (CP) de aproximadamente 1cm x 1cm x 0,5cm. O material recebido, 

como já dito anteriormente, apresentava deformação prévia devido ao trabalho a frio sofrido 

em função do ganho de resistência mecânica. Dessa forma, uma amostra foi chamada de SD-

DEF-CR (superduplex deformado como recebido) e não sofreu nenhum tratamento térmico 

posteriormente. Essa amostra é a base de comparação todas as alterações nas propriedades 

mecânicas e químicas obtidas nas outras amostras.   

 Nas segunda amostra, foi realizado tratamentos de solubilização e foi chamada de SD-

SOL-SE (superduplex solubilizado sem envelhecimento) e a identificação das amostras 

utilizada durante todo o trabalho consta na tabela a seguir.  As amostras foram solubilizadas a 

1150ºC por quarenta minutos e então resfriadas em água. Os resultados das análises 

microestruturais estão descritos no Capítulo 4 deste trabalho. 

 

Tabela 5. Descrição dos CPs 

CPs Descrição 

SD-DEF-CR Superduplex deformado como recebido 

SD-SOL-SE Superduplex deformado e solubilizado  

 

 Após tratamento térmico de solubilização, esses CPs fora preparados para os ensaios de 

dureza Vickers e Rockwell C, que serão detalhados nas próximas seções deste trabalho. 

   

3.3 ENSAIOS MECANICOS 

3.3.1 Dureza Vickers 
 

 O ensaio de dureza Vickers foi escolhido devido a sua maior escala de medida, fornecendo 

uma maior precisão. O ensaio foi realizado no laboratório da Universidade Federal 

Fluminense, com uma carga de 10kgf e um identador piramidal de diamante. A preparação 

para este ensaio se deu conforme norma ASTM E92, com uma sequência de lixamento com 

lixas de diferentes granulometrias (80, 100, 220, 320 e 400) em uma lixadeira metalográfica.  
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 Em cada amostra foram realizadas seis medidas de dureza e então calculada a média 

aritmética das mesmas para obtenção do valor final. Com os valores médios de dureza de cada 

amostra, um gráfico de dureza versus condição do material da amostra (como recebido ou 

solubilizado) foi obtido e o resultado encontra-se na próxima seção deste trabalho. 

 As medidas de dureza foram feitas tanto na direção longitudinal ao plano de laminação do 

material, quanto na direção transversal (evidenciadas na Figura 7), com o objetivo de avaliar 

se há variação dos valores de acordo com a orientação de alongamento dos grãos.  

 

 

Figura 7. Esquema de direções da tubulação. 

 

3.3.2 Dureza Rockwell C 
 

 O ensaio Rockwell constitui o método mais comumente utilizado para medir a dureza, pois 

ele é muito simples de executar e não exige qualquer habilidade especial. Diversas escalas 

diferentes podem ser utilizadas a partir de combinações possíveis de vários penetradores e 

diferentes cargas, as quais permitem o ensaio de virtualmente todos os metais e ligas, desde os 

mais duros até os mais macios. Neste sistema, a dureza é obtida através da diferença entre a 

profundidade de penetração resultante da aplicação de uma pequena carga, seguida por outra 

de maior intensidade [CALLISTER, 2002]. As normas que regem esse ensaio são a ASTM 

E18 e a ISO6508-1. 

 

3.3.3 Microdureza Vickers 
 

 Foram realizados ensaios de microdureza para ambas as fases do material, austenita e 

ferrita, com uma carga de 25g. O equipamento utilizado para as medições foi  
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microdurômetro digital Micro Hardness Tester modelo HVS-1000 da Universidade Federal 

Fluminense. As amostras passaram por uma sequência de lixamento com lixas de diferentes 

granulometrias (80, 100, 220, 320, 400, 500, 600 e 1200) em uma lixadeira metalográfica e 

então polidas em alumina grossa, alumina fina e pasta de diamante 1µm com solvente a base 

de álcool etílico.  

 A solução usada para o ataque eletrolítico foi de 8% NaOH (4 g) com 50 ml H2O 

(Equação 5) destilada e durante o ataque as amostras foram sujeitas a voltagem de 3V por 30 

segundos. Em cada amostra, 12 medições foram feitas para cada fase e então a média 

aritmética dos valores obtidos foi calculada.  

4g NaOH + 50ml H2O                                                                                                       (5) 

 

3.3.4  Ensaio de Tração 
 

 Os ensaios de tração foram executados no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e os CPs 

foram retirados na direção longitudinal ao eixo da tubulação aqui estudada, como mostrado na 

Figura 8. Os ensaios foram realizados no equipamento Instron 3382 com velocidade constante 

de 2mm/min em temperatura ambiente. As curvas de tensão-deformação nominais e 

verdadeiras foram obtidas para todos os CPs, para obtenção dos parâmetros como tensão 

limites de escoamento (σY), tensão limite de resistência (σUTS), tensão de ruptura(σbreak), 

alongamento total (Elong.), ductilidade uniforme (El-U), tenacidade (UT), expoente de 

encruamento (n) do material e coeficiente de resistência mecânica (K).  

 Para estes ensaios foram confeccionados dois CPs de cada condição: como recebido e 

solubilizado. O teste foi feito em duplicata para obter maior confiabilidade dos resultados 

adquiridos. Os CPs foram usinados de acordo com a norma ASTM A370, como no desenho 

mostrado na Figura 9. 
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Figura 8. Desenho esquemáticos da orientação dos cortes dos CPs utilizados para os 

ensaios de tração e impacto. 

 

 

Figura 9. Desenho do CP usinado para o ensaio de tração 

  

3.3.5 Ensaio de Impacto Charpy 
 

 O ensaio de impacto Charpy foi realizado de acordo com as normas ASTM A370 e ASTM 

E23. Para confecção do CP, foi utilizado o espécimen com entalhe em V e tamanho reduzido 

para ¾ do valor padrão (55,0 x 10,0 x 7,5 mm3), conforme regra de obtenção do tamanho 

padrão de CP subsize. Os CPs foram retirados longitudinalmente ao eixo da tubulação de 

estudo, de acordo com a Figura 7 mostrada anteriormente. É importante notar também, 
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principalmente para a análise das imagens das superfícies pós fratura, que o entalhe situa-se 

perpendicularmente a direção de laminação, cortando todas as fibras transversalmente. 

 O ensaio foi executado no laboratório da TECMETAL na máquina de ensaio 

LOSENHAUSENWERK a -46 °C. O projetor utilizado para verificação do entalhe foi um 

NIKON, com erro relativo da energia potencial medida de 0,06% (±0,22). Os testes para 

ambas as condições -como recebido e solubilizado- foram feitos também em duplicata. A 

avaliação da superfície fraturada foi feita com Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

no Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e as imagens obtidas são mostradas no capítulo 4.  

  

 

Figura 10. CP usinado para ensaio Charpy 

 

3.4 MICROSCOPIA ÓPTICA, METALOGRAFIA E QUANTIFICAÇÃO DE FASES  
 

 Com o objetivo de quantificar as fases presentes nas quatro amostras analisadas, foi 

utilizada a técnica de microscopia óptica para coletar imagens das microestruturas resultantes. 

Como preparação para a metalografia, as amostras foram lixadas com granulometria 100, 220, 

320, 400, 500, 600 e 1200, utilizando água como lubrificante. Após lixamento, foi feito 

polimento com alumina grossa, alumina fina e pasta de diamante 1µm, com lubrificante a 

base de álcool.  

 Para fazer análise quantitativa por metalografia foi necessário primeiramente realizar um 

ataque químico que proporcione um contraste entre as diferentes fases presentes na amostra. 
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O ataque químico foi feito com solução de NaOH em água destilada, 8%, mostrada na 

Equação 5. 

 Para a quantificação de fases, foi utilizada a técnica dos 36 pontos, mostrada na fórmula 

abaixo. Utiliza-se uma transparência com um quadriculado de 6x6 cm dividido em quadrados 

de 1x1 cm e, colocando-o sobre a imagem obtida pelo microscópio ótico, conta-se quantos 

desses pontos situam-se unicamente dentro de uma fase e quantos deles situam-se nas 

fronteiras entre fases. Na fórmula,  X e Y representam a quantidade de pontos completamente 

no interior das fases e a quantidade de pontos na fronteira de uma fase com a outra, 

respectivamente. Essa fórmula nada mais é que uma média ponderada onde atribui-se o peso 

de 1 para fase inteira e 0,5 para fronteiras, e assim a porcentagem de cada fase é calculada. 

                                                                                                         (6) 

 Foram feitas dez medidas para cada aumento (10x e 20x) do microscópio ótico, para 

garantir um espaço amostral confiável, e então a média aritmética dos valores foi calculada. 

Os resultados obtidos encontram-se na próxima seção deste trabalho. 

 

3.5 ENSAIO DE CORROSÃO 

 Para análise da resistência à corrosão do aço UNS S39274 foram realizados ensaios de 

polarização anódica. Apesar da maioria dos testes de corrosão serem acelerados, de forma que 

o meio em que o teste é realizado- solução escolhida- tem pouca ou nenhuma relação com o 

meio efetivo que o equipamento deverá trabalhar, a solução aqui utilizada corresponde a 

“solução” que espera-se da água do mar, que tem salinidade próxima 3,5% em massa, se 

considerarmos apenas os sais dissolvidos, cuja maior parte é NaCl. 

 O mecanismo de corrosão em meio aquoso pode ser explicado pela criação de uma pilha 

eletroquímica- pilha de Daniell, onde o meio funciona como zona de transferência de íons e 

elétrons. Em detalhes, em meio aquoso, o processo corrosivo provoca a formação de íons 

metálicos e liberação de elétrons na região do ânodo, que neste ensaio é a região onde ocorre 

a corrosão do metal (peça embutida), e, simultaneamente, na região do cátodo (placa de 

platina) ocorre o consumo de todos os elétrons produzidos pela região anódica. Os testes 

eletroquímicos realizados foram executados com o auxílio do potenciostato AUTOLAB.  
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 O potencial de um metal em uma solução está associado a energia liberada quando o 

mesmo é corroído, também conhecido como potencial de corrosão. Portanto, a quantidade de 

energia liberada da corrosão varia de metal para metal, uma vez que cada material possui 

características próprias, além da variação que pode ser consequente das características da 

próxima solução na condição de ensaio, como temperatura e agitação. 

 A solução utilizada para os ensaios eletroquímicos foi de 3,5% de NaCl em água destilada, 

como descrita abaixo. 

7g NaCl + 200ml H20                                                                                                           (7) 

Na célula de ensaio, foram colocados o eletrodo de referência (eletrodo de calomelano 

saturado- ECS), o contra eletrodo (uma placa de platina) e o eletrodo de trabalho (amostra do 

aço a ser testada embutida em resina poliéster), como ilustrado na Figura 11.  

 

 

Figura 11. Esquema de montagem da célula de ensaio para teste de polarização anódica. 
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Figura 12. Foto tirada durante realização de um dos ensaios de polarização anódica 

mostrando a montagem da célula de ensaio, onde em 1 tem-se o eletrodo de trabalho (CP 

embutido em resina), em 2 o eletrodo de referência (calomelano) e, em 3, por trás do 

termômetro, o contra-eletrodo (platina). 

 

 Na foto acima, temos o eletrodo de calomelano saturado ao meio, o eletrodo de trabalho à 

esquerda e o contra-eletrodo e termômetro situados à esquerda. Também foram utilizadas as 

esferas Douglas durantes todos os ensaios afim de dificultar a evaporação da água e facilitar a 

manutenção da temperatura de teste, que deve ser constante. 

 

3.5.1 Polarização Anódica 
 

 Para os ensaios de polarização, foi utilizada a solução de 3,5% de NaCl (200ml de solução 

para cada ensaio), mostrada na Equação 7, a 90oC. Esse valor de temperatura foi utilizado 

tendo como base os trabalhos de Haugan et al. (2017) e também recomendações do 

fornecedor. Três amostras de cada condição do material (como recebido e solubilizado) 

passaram pelo procedimento de confecção do eletrodo de trabalho, descrito na revisão 

bibliográfica, e foram ensaiadas segundo norma ASTM 61. O software utilizado foi o GPES e 

1 

2 

3
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os inputs do ensaio (potenciais de início e fim) definidos segundo a voltagem medida na 

célula de ensaio antes do ensaio ser iniciado, também conforme procedimento da norma. 

  

3.5.2 Ensaio DL-EPR 
 

 Amostras do material deformado e do material solubilizado foram ensaiadas pelo método 

DL-EPR. Para este ensaio foi utilizada uma solução 1M H2SO4 + 2M NaCl + 0,02M KSCN. 

Uma célula de 3 eletrodos tal como mostrado na Figura 12 foi utilizada. Após a estabilização 

do potencial de circuito aberto por 1h, o eletrodo de trabalho foi polarizado anodicamente 

com uma taxa de 0,01V/s até 300 mV. Neste ponto a varredura foi revertida para o sentido 

catódico, utilizando a mesma taxa de varredura. Este ensaio também foi realizado em 

triplicata. 

 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 QUANTIFICAÇÃO DE FASES POR MICROSCOPIA ÓTICA 
 

 As Figuras 13 e 14 apresentam a microestrutura revelada com ataque 8% de NaOH 

(Equação 5) com aumentos de 10 e 20 vezes no microscópio ótico. A ferrita compreende as 

áreas escuras (matriz) enquanto a austenita é representada pelas regiões mais claras em 

formato de “ilhas” inseridas na matriz ferrítica. Visualmente, as fases aparentam proporções 

bem parecidas, que são confirmadas pela análise quantitativa das fases. É importante lembrar 

que essas amostras foram retiradas do plano transversal à direção e laminação do material. 

 Os valores obtidos na quantificação de fases com o uso da técnica de metalografia 

quantitativa citada na norma ASTM E562 -usando uma grade de 36 pontos para ambos os 

materiais- condizem com o esperado: as porcentagens das fases encontram-se próximas ao 

valor de 50%. O balanço de austenita-ferrita para o material como recebido foi de 54%-46% 

(Tabela 6), enquanto para o material solubilizado esse balanço foi 52%-48% (Tabela 7), sendo 

a austenita, nos dois casos, a fase de maior proporção, não havendo fases secundárias 

precipitadas em nenhuma amostra. 
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(a)                                                                             (b) 

Figura 13. Microestrutura do SD-DEF-CR revelado pelo ataque eletrolítico com solução 

de NaOH. 

  

 

(a)                                                                                (b) 

Figura 14. Microestrutura do SD-SOL-SE revelado pelo ataque 8M NaOH com aumento 

de 10x (a) e 20x (b). 
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Tabela 6. Valores calculados pelo métodos dos 36 pontos para quantificação de fases do 

material SD-DEF-CR. 

SD-DEF-CR 

  Austenita Ferrita Ambos Austenita Ferrita 

10.1 13 15 8 47% 53% 

10.2 14 15 7 49% 51% 

10.3 14 12 10 53% 47% 

10.4 15 9 12 58% 42% 

10.5 11 10 15 51% 49% 

10.6 11 14 11 46% 54% 

10.7 13 12 11 51% 49% 

10.8 15 10 11 57% 43% 

10.9 12 10 14 53% 47% 

10.10 16 10 10 58% 42% 

Média 52% 48% 

20.1 15 16 5 49% 51% 

20.2 20 12 4 61% 39% 

20.3 17 9 10 61% 39% 

20.4 13 13 10 50% 50% 

20.5 11 15 10 44% 56% 

20.6 20 13 3 60% 40% 

20.7 14 14 8 50% 50% 

20.8 14 14 8 50% 50% 

20.9 19 11 6 61% 39% 

20.10 19 7 10 67% 33% 

Média 55% 45% 

TOTAL 54% 46% 
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Tabela 7. Valores calculados pelo métodos dos 36 pontos para quantificação de fases do 
material SD-SOL-SE. 

SD-SOL-SE 

  Austenita Ferrita Ambos Austenita Ferrita 

10.1 14 17 5 46% 54% 

10.2 21 9 6 67% 33% 

10.3 11 17 8 42% 58% 

10.4 14 10 12 56% 44% 

10.5 12 9 15 54% 46% 

10.6 16 10 10 58% 42% 

10.7 13 13 10 50% 50% 

10.8 13 13 10 50% 50% 

10.9 14 11 11 54% 46% 

10.10 13 10 13 54% 46% 

Média 53% 47% 

20.1 14 13 9 51% 49% 

20.2 12 21 3 38% 63% 

20.3 12 13 11 49% 51% 

20.4 17 13 6 56% 44% 

20.5 17 12 7 57% 43% 

20.6 15 15 6 50% 50% 

20.7 16 11 9 57% 43% 

20.8 15 14 7 51% 49% 

20.9 14 13 9 51% 49% 

20.10 12 17 7 43% 57% 

Média 50% 50% 

TOTAL 52% 48% 

 

 

4.2 ANÁLISE MICROESTRUTUTAL COM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE 

VARREDURA 

 

 As amostras deformada (como recebido) e solubilizada foram atacadas eletroliticamente 

em solução de ácido oxálico para observação no MEV. Este ataque revela os contornos entre 

as fases e alguns contorno de grão na ferrita e na austenita. O fato marcante foi o ataque 

preferencial da ferrita, como micropites, indicando a presença maciça de nitretos de cromo 

nos domínios desta fase.. Os nitretos estão presentes no material como recebido (Figura 15) e 

no material solubilizado a 1150oC (Figura 16), e parecem ser mais abundantes nesta última 

amostra. 
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(a)               (b) 

Figura 15. Microestrutura do material deformado (como recebido), conforme revelado 

em solução 10% ácido oxálico (30s). 

 

  

(a)               (b) 

Figura 16. Microestrutura do material solubilizado, conforme revelado em solução 10% 

ácido oxálico, (30 s) 
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4.3 ENSAIOS DE DUREZA  
 

4.3.1 Dureza Vickers e Rockwell C 
 

 Os resultados dos ensaios de dureza Vickers (HV10) e Rockwell C (HRC) realizados nas 

direções longitudinal e transversal em relação ao plano de laminação do material são 

apresentados na Tabela 8. Segundo os valores obtidos, a diferença entre planos para 

caracterização da dureza do material é irrelevante, uma vez que a variação entre eles foi bem 

pequena em ambos os ensaios.   

 Como esperado, os valores de dureza para a amostra como recebida (SD-DEF-CR) foram 

maiores comparados aos valores obtidos para a amostra solubilizada (SD-SOL-SE), também 

em ambas as escalas. Esse resultado era esperado, uma vez que a amostra solubilizada é, em 

teoria, mais dúctil devido ao tratamento de solubilização realizado para homogeneização da 

microestrutura e obtenção de microestrutura plenamente bifásica.  

 

Tabela 8. Valores obtidos nos ensaios de dureza Vickers (HV10) e Rockwell C (HRC). 

Longitudinal Transversal 

HV 10  HV10  

SD-DEF-CR 340,9 ± 4,8 SD-DEF-CR 343,6± 6,7 

SD-SOL-SE 276,5± 5,8 SD-SOL-SE 279,4± 1,7 

HRC  HRC  

SD-DEF-CR 32,86 ± 1,09 SD-DEF-CR 32,69± 0,55 

SD-SOL-SE 24,57± 0,49 SD-SOL-SE 23,86± 0,41 

 

 

4.3.2 Microdureza Vickers 
 

 Os resultados obtidos nos ensaios de microdureza Vickers para austenida e ferrita são 

mostrados na Tabela 9. Os valores relativos à amostra como recebida são, em geral, maiores 

comparados aos valores da amostra solubilizada, como esperado. Porém, para as medições no 

plano transversal, os valores variaram bastante no que se refere a fase mais dura, ora sendo a 

austenita-para a amostra como recebida-, ora sendo a ferrita-para a amostra solubilizada. 
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Tabela 9. Valores obtidos nos ensaios de microdureza Vickers 

Transversal 

SD-DEF-CR ferrita 273,2± 19,3 

  austenita 292,6± 15,9 

SD-SOL-SE ferrita 246,6± 9,9 

  austenita 219,8± 8,66 

Longitudinal 

SD-DEF-CR ferrita 289,2± 12,6 

  austenita 251,8± 13,6 

SD-SOL-SE ferrita 261,2± 10,1 

  austenita 247,7± 8,0 

 

 

4.4 ENSAIOS DE TRAÇÃO 
 

 A partir dos ensaios de tração realizados, as seguintes curvas mostradas nas Figuras 17 e 

18 foram obtidas. Elas apresentam as curvas de tensão verdadeira x deformação verdadeira e 

tensão nominal vs. deformação nominal, respectivamente. Os dados de carregamento (N) e 

deslocamento (mm) fornecidos pela máquina de ensaio foram tratados para obtenção dos 

parâmetros desejados, fazendo uso também da equação de Hollomon para parametrização das 

curvas.  

 (8) 

 

Tabela 10. Propriedades mecânicas do aço superduplex UNS S39274 estudado 

Parâmetro SD-DEF-CR SD-SOL-SE 

σY, MPa (ksi) 956 (139) 639 (93) 

σUTS, MPa (ksi) 1006 (146) 829 (120) 

σbreak, MPa (ksi) 465 (67) 444 (64) 

Elong., % 17.67 31.91 

El-U, % 76.78 ± 0.62 77.49 ± 0.01 

UT, J·m-3 165 249 
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Figura 157. Gráfico Tensão Verdadeira x Deformação Verdadeira 

 

 

 

Figura 18. Gráfico Tensão Nominal x Deformação Nominal 
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4.5 ENSAIOS DE IMPACTO CHARPY 
 

 Os valores de energia absorvida obtidos para as amostras SD-DEF-CR e SD-SOL-SE por 

meios dos ensaios de impacto foram bem próximos, não configurando grande diferença de 

tenacidade entre os materiais. Entretanto, analisando a incerteza obtida nas amostras 

solubilizadas, é possível que essa diferença, na realidade, ainda mais relevante. Pelo fato do 

espaço amostral ter-se restringido a apenas dois corpos de prova, é precipitado afirmar que 

tais resultados correspondam fielmente à realidade. 

 

Tabela 11. Resultados obtidos no ensaio Charpy 

Amostra Energia Absorvida (J) 
Valor médio de 

Energia Absorvida 
(J) 

Expansão Lateral 
(mm) 

SD-DEF-CR 172 
170,50 ± 2,12 

2,24 

SD-DEF-CR 169 2,18 

SD-SOL-SE 179 
165,50 ± 19,09 

2,20 

SD-SOL-SE 152 1,88 

 

 Uma forma alternativa de avaliar qualitativamente a tenacidade do material é analisando 

sua superfície de fratura. Para as imagens obtidas no MEV mostradas nas Figuras 19-22  

apenas uma metade de um CP de cada condição foi considerada.  

 

 

(a)                                                                           (b) 

Figura 19. Imagem da superfície de fratura. À esquerda (a), a amostra CR e, à direita 

(b), a amostra solubilizada (com aumento de 23x). 
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 As superfícies de fratura de ambas as amostras são representadas nas Figuras 19.a e 19.b. 

Sabe-se que a ductilidade da fratura é proporcional à deformação presente na superfície de 

fratura do material. Dessa forma, a fratura mostrada na Figura 19.a pode ser classificada como 

frágil e a fratura mostra na Figura 19.b como dúctil-frágil, por apresentar-se levemente mais 

deformada. 

 As Figuras 20.a e 20.b evidenciam as diferenças de ambas as fraturas classificadas acima. 

A Figura 20.a apresenta uma superfície mais plana, caracterizada pelo rompimento do 

material na direção dos planos de clivagem. A fratura frágil é transgranular e caracterizada 

pela separação de planos atômicos, fato que faz com que essa cisão passe por dentro do grão 

que forma o material e faça com que a textura da superfície de fratura fique facetada. Já a 

fratura dúctil é intergranular e caracterizada pela separação dos grãos. 

 

 

(a)                                                                    (b) 

Figura 20. À esquerda (a), a amostra CR e, à direita (b), a amostra solubilizada 

(aumento de 100x na região centro-direita). 

 

 Nas Figuras 21.b e 22.b, pode-se observar muitas cavidades e alguns aglomerados de 

material projetados para cima, caracterizando a deformação localizada. É possível identificar 

os dimples, além de extensa deformação plástica. É exatamente o contrário o que pode ser 

observado nas Figura 21.a e 22.a, por exemplo, onde há pouca deformação e, inclusive, 

presença de algumas trincas, apontadas pelas setas. 
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(a)                                                                   (b) 

Figura 21. À esquerda (a), a amostra CR e, à direita (b), a amostra solubilizada 

(aumento de 500x na região centro-esquerda). 

 

 

(a)                                                                   (b) 

Figura 22. À esquerda (a), a amostra CR e, à direita (b), a amostra solubilizada 

(aumento de 1000x na região central). 
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4.6 ENSAIOS DE CORROSÃO 
 

4.6.1 Polarização Anódica (corrosão por pites) 
 

 As figuras 22(a-d) e 23(a-d) apresentam as curvas de polarização anódica em solução 

3,5%NaCl a 90oC do material deformado e do material solubilizado, respectivamente. A 

Tabela 12 apresenta os valores de potencial de pites (Ep), potencial de circuito aberto (OCP) e 

potencial de repassivação (Erp) medidos. Nas duas últimas medidas da amostra SD-SOL-SE 

não foi possível medir o potencial de pites. Em todos os casos observou-se pronunciada 

histerese, que indica a formação de grandes pites durante o ensaio. Os valores de potenciais de 

pites apresentam grande oscilação no material SD-DEF-CR (como recebido), provavelmente 

porque 90oC esteja próximo da CPT do aço, temperatura onde há uma grande variação do 

potencial de pites. Por outro lado, os valores mais altos encontrados nas medidas 2 e 3, 

encontram-se comparáveis aos encontrados por RENTON et al (2017). (Figura 2). 

 

 (a)               (b) 

  

(c)                                                                        (d)           

Figura 22. Curvas de polarização obtida para as amostras SD-DEF-CR. 
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(a)               (b) 

 

(c)               (d) 

Figura 23. Curvas de polarização obtidas nas amostras SD-SOL-SE. 

 

 No material solubilizado a 1150oC (SD-SOL-SE) os valores válidos de EPIT foram 

inferiores aos de Renton et al. (2010) para o material não deformado, indicando que a 

temperatura de solubilização pode ter sido muito elevada, resultando em um excesso de 

nitretos de cromo precipitados nos domínios da ferrita. Esta é uma característica marcante da 

microestrutura do material solubilizado, mas também se observa em menor grau no material 

como recebido (deformado). 

 As amostras foram observadas no microscópio após os ensaios de corrosão por pite. As 

imagens das figuras 24 e 25 sugerem que os pites se nucleiam na ferrita ou nas interfaces 

entre ferrita e austenita. Quando crescem, os pites também corroem preferencialmente a 

ferrita, tanto no material solubilizado como no material deformado (Figuras 24-26). 
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Tabela 12. Valores de potencial de pites 

Potenciais 

(VSCE) 

SD-DEF-CR SD-SOL-SE 

1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 

OCP -0,30 -0,05 -0,11 -0,12 -0,18 -0,06 -0,15 -0,21 

Erp -0,10 < OCP -0,06 0,00 -0,17 < OCP < OCP < OCP 

Epit 0,39 0,73 0,70 0,40 0,51 0,52 - - 

 

 

  

Figura 24. Imagens da amostra SD-DEF-CR obtidas por microscopia ótica mostrando os 

pites resultantes do ensaio de polarização anódica com aumento de 40x. 

  

(a)                                                                  (b) 

Figura 25. Imagens da amostra SD-DEF-CR obtidas por microscopia ótica mostrando os 

pites resultantes do ensaio de polarização anódica com aumento de 20x e 40x. 
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(a)                                                                     (b) 

Figura 26. Imagens da amostra SD-SOL-SE obtidas por microscopia ótica mostrando os 

pites resultantes do ensaio de polarização anódica com aumento de 10x e 20x. 

 

 

4.6.2 . Ensaio de DL-EPR 
 

As Figuras 27.a e 27.b mostram curvas de densidade de corrente versus potencial das 

amostras deformada e solubilizada, respectivamente. Em nenhum dos dois casos foi 

observado pico de reativação, indicando que o material não estava sensitizado na solução de 

teste utilizada. Este é um resultado interessante quando confrontado com a análise 

metalográfica que mostra a ferrita repleta de nitretos de cromo quando se utilizou o ataque 

eletrolítico em solução de ácido oxálico.  

 

 

(a)              (b) 

Figura 27. Curvas de DL-EPR: (a) material deformado (como recebido); (b) material 

solubilizado. 
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5  CONCLUSÕES  
 

 Os resultados obtidos nos ensaios mecânicos e de corrosão realizados forneceram um 

panorama geral comparativos baseado nas condições em que cada amostra foi apresentada. 

Entretanto, seria interessante para trabalhos futuros a utilização de outras temperaturas de 

solubilização (1050oC e 1100 oC, por exemplo), para a confirmação (ou não) desses resultados 

para o aço UNS 39274 segundo a condição solubilizada.  De maneira geral, as condições 

impostas as amostras estudadas não apresentaram substanciais diferenças de comportamento, 

sendo essa ideia suportada, principalmente, pelos resultados dos ensaios de impacto Charpy – 

tendo a média de resultados muito próxima- e também pelos ensaios de corrosão. 

 Como mencionado na discussão de resultados, os resultados dos ensaios de DL-EPR 

mostram que ambas as amostras não foram sensitizadas, o que, à princípio, confrontaria 

diretamente com a presença de nitretos de cromo encontradas durante investigação com MEV. 

Entretanto, como já mencionado, a influência destes nas propriedades mecânicas e na 

resistência a corrosão pode-se dizer que foi quase nula, segundo os resultados adquiridos. 

 Por fim, os resultados de corrosão que demonstraram certa divergência de valores 

poderiam, para obtenção de uma média ainda mais confiável, ser repetidos mais vezes para 

composição de um espaço amostral maior. A mesma observação é válida para os ensaios de 

impacto e de tração, para os quais apenas duas amostras de cada condição foi ensaiada. 

 

6 PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

 Para perspectivas futuras e continuação desse estudo comparativo também seria 

interessante uma análise da microdureza para diferentes quantidades de deformação a frio 

deste aço, assim como Renton et al. (2010). Fizeram em seu trabalho de estudo na influência 

do W no aço UNS S39274, porém para as condições como recebida e solubilizada mostradas 

nesse trabalho. Dessa forma, seria possível uma compreensão mais ampla do comportamento 

específico de cada fase segundo diferentes percentagem de deformação plástica, além da 

influência de cada uma para o comportamento final do aço, segundo critérios, principalmente, 

de resistência e tenacidade. Outra possível proposta seria a influência da dureza específica na 

propensão de cada fase à corrosão localizada, também estudada por Renton et al., porém para 

ambas as condições. 
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