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RESUMO 

O estudo do comportamento dos aços inoxidáveis em ambientes agressivos é um importante 

ramo da ciência dos materiais dado seu diálogo direto com a aplicação industrial desses 

materiais. Dessa forma, o conhecimento mais aprofundado da reação de ligas de aço 

inoxidável permite uma racionalização da seleção e tratamento desses produtos siderúrgicos 

para se obter os melhores desempenhos na vida em serviço de peças produzidas. Como 

maneira de ampliar a compreensão sobre a liga AISI 444, uma liga de aço inoxidável ferrítico, 

o presente trabalho foi desenvolvido para se conhecer suas propriedades de resistência à 

corrosão de acordo com diferentes microestruturas, estas obtidas através da realização de 

tratamentos térmicos em forno nos corpos de prova seguidos de resfriamento em diferentes 

meios (água, ao ar e ao forno). Foram analisadas as propriedades de resistência à corrosão 

intergranular e por pites por meio de ensaios eletroquímicos, realizadas análises 

metalográficas em microscópios ótico e eletrônico de varredura (MEV) e os resultados 

comparados com pesquisas anteriores para determinar as condições de serviço a que a liga 

possa estar sujeita sem comprometimento de sua performance. 

 

Palavras-Chave: Aço inoxidável ferrítico; microestrutura; ensaio DL-EPR; pites. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Stainless steels are materials recognized for their corrosion resistance and good mechanical 

properties. The study of the behavior of these materials in harsh environments contributes to 

the popularization of their use and constitutes in a great branch of the materials science. In 

this way, the more solid knowledge of these metal alloys allows a more appropriate selection 

and treatment for each type of application. As a way to broaden the understanding of the AISI 

444 alloy, a ferritic stainless steel alloy, the present work was developed to know its 

properties of resistance to corrosion according to different microstructures, obtained through 

the accomplishment of heat treatments in furnace in the test specimens followed by cooling in 

different media (water, air and furnace). The properties of resistance to intergranular and 

pitting corrosion were analyzed by means of electrochemical tests, metallographic analyzes in 

optical and electronic scanning microscopes (SEM), and the results were compared with 

previous researches to determine the service conditions which the alloy may be subject 

without loss its performance. 

 

 

Key-Words: Ferritic stainless steels; microstructure; DL-EPR test; pitting. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Na indústria moderna o uso racional dos materiais a serem empregados na fabricação 

dos mais diversos equipamentos é um ponto de inflexão na redução de custos, visto que um 

sem-número de estruturas com variadas funções são utilizadas em atividades de todos os 

ramos da produção industrial. Assim torna-se interessante a realização de estudos que 

determinem a aplicabilidade e desempenho dos materiais em operações sensíveis ao 

andamento da produção. Nesse contexto de racionalização da seleção de materiais, os aços 

inoxidáveis encontram um campo fértil para seu estudo e uso em serviço, uma vez que 

apresentam características muito úteis para a maioria das aplicações industriais: boas 

propriedades mecânicas a temperaturas elevadas e boa resistência à oxidação e à corrosão. 

Os aços inoxidáveis formam um grupo de materiais metálicos que diferem dos aços ao 

carbono pela adição de elementos de liga que potencializam suas características e os tornam 

aptos para uso em condições mais restritivas. Segundo Costa e Silva & Mei (2010), são 

designados como aços inoxidáveis aquelas ligas de Fe-Cr-C com teores de cromo superiores a 

12% em peso. Diferentes teores dos mais diversos elementos de liga conferem aos aços 

características específicas, como microestruturas variadas, o que permite que um enorme 

leque de aços inoxidáveis esteja disponível no mercado para aplicação. Os aços inoxidáveis 

costumam ser divididos em cinco categorias: martensíticos, austeníticos, ferríticos, ferrítico-

austeníticos (duplex) e endurecidos por precipitação (PH). Os endurecidos por precipitação, 

em realidade, podem ter matriz martensítica ou austenítica. Ainda não foram desenvolvidos 

aços inoxidáveis PH de matriz ferrítica, e há apenas uma liga comercial PH de matriz austeno-

ferrítica. 

Observado o contexto, a aplicação de aços inoxidáveis ferríticos surge como uma 

alternativa para se reduzir custos de produção de equipamentos mantendo-se a qualidade do 

produto/serviço, uma vez que os aços inoxidáveis ferríticos (AIF), em geral, apresentam 

pouca ou nenhuma adição de níquel. O níquel é um elemento de liga que representa um alto 

custo na produção dos aços inoxidáveis austeníticos, um dos “concorrentes” dos ferríticos em 

diversas aplicações, tais como equipamentos para tratamento de água e trocadores de calor. 

Na Figura 1.1 é possível observar a volatilidade dos preços do níquel na London Metal 

Exchange (LME) ao longo de dois anos. 
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Figura 1.1: Cotação internacional em dólares do preço da tonelada de níquel entre 2015 

e 2017. 

Fonte: Disponível em: < https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=2 >. 

Acesso em 16/10/2017. 

 

Posto isto, o presente trabalho tem por finalidade estudar as propriedades de 

resistência à corrosão intergranular e à corrosão por pites do aço inoxidável ferrítico AISI 444 

sob diferentes tratamentos térmicos e destina-se a enriquecer o conhecimento dessa liga e 

auxiliar no ganho de produtividade que a escolha desse material pode representar ante outras 

ligas de aços inoxidáveis.  

Este trabalho se inicia com a apresentação do arcabouço teórico que sustenta sua 

motivação, desenvolvimento e análise dos resultados. Toda metodologia utilizada se baseou 

em trabalhos anteriores e em normas de ensaio reconhecidas internacionalmente. Como 

principal resultado foi encontrado um padrão de desgaste dos contornos de grão, típico do 

fenômeno de sensitização, apesar deste não ter sido detectado pelo instrumental empregado. 

Assim, propõe-se como um dos trabalhos futuros o estudo do processo corrosivo iniciado nas 

amostras deste trabalho. O texto divide-se da seguinte maneira: revisão bibliográfica, 

materiais e métodos e resultados. As conclusões, propostas de trabalhos futuros e referências 

seguem ao fim do texto.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 O AÇO INOXIDÁVEL E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA 

 

Das inúmeras ligas Fe-C as ligas de Fe-Cr-C com teor de cromo superior a 12% tem 

especial atenção. Trata-se dos aços inoxidáveis, ligas que apresentam ampla aplicação na 

indústria e em produtos de uso cotidiano, que possuem elevada resistência à corrosão e boas 

propriedades mecânicas. Apesar de serem conhecidos como aços inoxidáveis estes materiais 

não são necessariamente inoxidáveis na acepção da palavra, no entanto apresentam resistência 

à oxidação e à corrosão muito superiores àquelas comumente observadas em aços carbono e 

aços baixa liga. Suas características superiores de resistência à corrosão são fruto de um 

fenômeno denominado passivação, um processo no qual uma camada de óxidos mistos de 

ferro, cromo e outros elementos de liga se forma na superfície do material. A formação dessa 

camada, sua impermeabilidade e taxa de dissolução no meio corrosivo definirão a resistência 

à corrosão do material no meio (Costa e Silva & Mei, 2010). 

Segundo Llewellyn & Hudd (1992), a adição de cromo promove aumento na 

resistência à corrosão atmosférica dessas ligas, as quais apresentam inúmeras aplicações 

desde indústrias farmacêuticas e químicas alcançando até mesmo aplicações com requisitos 

menos restritivos como na arquitetura, aplicações domésticas e mobiliário urbano. De acordo 

com Lippold & Kotecki (2005), algumas formas de corrosão localizada são comuns aos aços 

inoxidáveis como a corrosão por pites e a corrosão por frestas. Esses dois processos 

corrosivos têm mecanismos semelhantes, mas se iniciam por diferentes métodos. Além destes, 

a corrosão intergranular é um processo corrosivo de suma importância para os aços 

inoxidáveis que, devido ao seu elevado teor de cromo, podem experimentar a precipitação de 

fases que reduzem sua resistência à corrosão. Esse fenômeno, chamado de sensitização, será 

abordado nas próximas seções. É importante frisar que os diversos ciclos térmicos aplicados 

aos aços inoxidáveis, sejam eles devidos aos processos metalúrgicos, sejam eles devidos à 

fabricação de equipamentos, promovem alterações microestruturais que afetam suas 

propriedades mecânicas e de resistência à corrosão. Em juntas soldadas por fusão, por 

exemplo, estas transformações microestruturais podem ser previstas segundo o diagrama de 

Schaeffler (Figura 2.1). 
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Figura 2.1: Diagrama de Schaeffler para avaliação de microestruturas segundo 

composição química. 

Fonte: Steels – Processing, Structure, and Performance, G. Krauss (2005), p. 501. 

 

2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

 

Estes formam o grupo mais conhecido e utilizado dentre os aços inoxidáveis, 

conforme mostra a Figura 2.2. Na classificação AISI, os austeníticos correspondem à série 

3XX, ou 2XX. Possuem grande aplicação nos processos de fabricação por soldagem e são 

também as ligas mais produzidas no mundo dentre os aços inoxidáveis (ISSF, 2016). 
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Figura 2.2: Produção mundial de aço inoxidável por tipo. 

Fonte: Stainlees Steel in Figures, ISSF (2016), p. 17. 

 

O grupo dos aços inoxidáveis austeníticos da série 300 é formado por ligas à base de 

ferro, cromo (16-30%) e níquel (8-35%) e apresentam estrutura CFC (cúbica de face 

centrada). Além de cromo e níquel, aços inoxidáveis austeníticos podem apresentar carbono, 

manganês, nitrogênio, molibdênio e silício (ou alumínio) em quantidades apreciáveis tanto 

para estabilização da austenita, quanto para obtenção de propriedades como maior resistência 

mecânica e melhor resistência à oxidação (Lippold & Kotecki, 2005). A estrutura CFC 

apresentada pela austenita confere boa tenacidade a baixas temperaturas, permitindo que essas 

ligas tenham serviço criogênico, pois essa estrutura não apresenta transição dúctil-frágil 

sendo, portanto, um ponto favorável na aplicação desses aços. São amplamente utilizados na 

conformação, dada sua boa conformabilidade, para produção de cubas, pias, tanques, baixelas, 

talheres, etc. Seu custo médio se situa acima dos aços martensíticos e dos aços ferríticos de 

médio e baixo teor de cromo. 

A série AISI 300 apresenta ligas com elevado teor de carbono (H) e baixo teor de 

carbono (L). Estas variações promovem melhoramentos na resistência mecânica em elevadas 

temperaturas e aumento da tenacidade a baixas temperaturas, respectivamente. Algumas ligas 

dessa série apresentam adições de nióbio e titânio (AISI 321 e 347). Esses elementos 

“sequestram” o carbono presente em solução sólida na liga para que se evite formação de 



19 

 

carbetos de cromo quando o aço é submetido a elevadas temperaturas de trabalho (425-

815°C), o que levaria à redução da resistência do material à corrosão intergranular no 

fenômeno conhecido como sensitização. Na Tabela 2.1 encontra-se a composição química de 

aços inoxidáveis austeníticos selecionados. 

 

Tabela 2.1: Composições de aços inoxidáveis austeníticos selecionados. 

AISI %C %Si %Cr %Ni %Mo %Mn %Outros 

201 0,15 1,00 16,0-18,0 3,5-5,5 - 5,5-7,5 0,25 N 

304 0,08 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - 2,00 0,10 N 

304L 0,030 0,75 18,0-20,0 8,0-10,5 - 2,00 0,10 N 

310S 0,08 1,50 24,0-26,0 19,0-22,0 - 2,00 - 

316 0,08 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,00-3,00 2,00 0,10 N 

316L 0,030 0,75 16,0-18,0 10,0-14,0 2,00-3,00 2,00 0,10 N 

317L 0,030 0,75 18,0-20,0 11,0-15,0 3,0-4,0 2,00 0,10 N 

321 0,08 0,75 17,0-19,0 9,0-12,0 - 2,00 
0,10 N 

0,70 Ti 

347 0,08 0,75 17,0-19,0 9,0-13,0 - 2,00 1,00 Nb 

Fonte: ASTM A240 (2004), p. 3-4. 

 

2.3 AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS 

 

São ligas de Fe-Cr (12-18%) com teores de carbono variando de 0,05% a 1,2% e que 

apresentam microestrutura de ripas de martensita com arranjo espacial tetragonal de corpo 

centrado (TCC). O desenvolvimento de novos aços martensíticos (supermatensíticos) 

apresenta concentrações de carbono inferiores a 0,03% e valores muito baixos de elementos 

residuais. A martensita é uma fase metaestável, fruto da transformação adifusional, por 

cisalhamento, da estrutura austenítica. Para que a transformação seja alcançada é necessário 

um resfriamento suficientemente rápido a partir do campo austenítico. No caso dos aços 

inoxidáveis martensíticos, a temperabilidade é suficiente para que a transformação seja obtida 
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com resfriamento a óleo, ou mesmo ao ar em peças pequenas. A dureza da martensita está 

intimamente ligada ao teor de carbono presente na liga. Após a têmpera, faz-se o revenido, 

procurando-se evitar a faixa de 400-600°C. Estas ligas, dada a elevada resistência ao 

amolecimento conferida pelos elementos Cr e, eventualmente, Mo, encontram um grande 

leque de aplicações a altas temperaturas. 

Em geral, aços inoxidáveis martensíticos apresentam baixa resistência à corrosão 

quando se observa espécies com teores de cromo baixos (12-14%), no entanto a elevada 

dureza que se pode obter a partir dos tratamentos térmicos oferece a essas ligas boa resistência 

à abrasão e ao desgaste metal-metal. Apresentam baixa soldabilidade e transição dúctil-frágil. 

Seus baixos teores de cromo e outros elementos de liga faz destes aços os mais baratos dentre 

os inoxidáveis. Tem aplicação em componentes de turbinas a vapor e a gás, tubulações de 

vapor e de produção petrolífera. Em serviços entre 425-815°C estão sujeitos ao fenômeno de 

sensitização. Na Tabela 2.2 encontra-se a composição química de aços inoxidáveis 

martensíticos selecionados. 

 

Tabela 2.2: Composições de aços inoxidáveis martensíticos selecionados. 

AISI %C %Si %Cr %Ni %Mo %Mn %Outros 

410NiMo 0,05 0,60 11,5-14,0 3,5-5,5 0,50-1,00 0,50-1,00 - 

410Nb 0,030 1,00 12,0-13,0 0,50 - 1,00 0,60 Nb 

414 0,15 1,00 11,5-13,5 1,25-2,50 - 1,00  

420 0,15 1,00 12,0-14,0 1,00 - - - 

431 0,20 1,00 15,0-17,0 1,25-2,50 - 1,00 - 

440A 0,60-0,75 1,00 16,0-18,0 - 0,75 1,00 - 

440B 0,75-0,95 1,00 16,0-18,0 - 0,75 1,00 - 

440C 0,95-1,20 1,00 16,0-18,0 - 0,75 1,00 - 

Fonte: ASTM A240, 2004, p. 5-6; Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, 

Kotecki & Lippold (2005), p. 57. 
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2.4 AÇOS INOXIDÁVEIS ENDURECIDOS POR PRECIPITAÇÃO (PH) 

 

Esta família de aços inoxidáveis pode apresentar três variações de microestrutura, as 

quais são: martensítica, austenítica e semiaustenítica. O traço característico dessa família é o 

endurecimento provocado pela precipitação de compostos intermetálicos ao longo da matriz 

quando esses aços são submetidos a tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento. 

O nome PH, “Precipitation Hardening” – endurecidos por precipitação, decorre do fato das 

principais propriedades destes materiais dependerem da precipitação de finas fases que, em 

geral, são compostas por um material metálico como cobre, titânio, alumínio ou nióbio 

adicionados como elementos de liga (Costa e Silva & Mei, 2010; Lippold & Kotecki, 2005). 

Seus tratamentos térmicos variam de acordo com a matriz predominante. Os aços de matriz 

martensítica apresentam tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento, onde a 

matriz pode apresentar ferrita, além de martensita, após a solubilização e suas temperaturas de 

envelhecimento ultrapassam 1000°C. Por apresentarem baixo teor de carbono, os aços 

martensíticos PH possuem martensita de baixa dureza. O mesmo se dá com as ligas 

semiausteníticas, no entanto seus tratamentos térmicos são distintos. As ligas de matriz 

austenítica são obtidas a partir da redução do teor de cromo e aumento do teor de níquel que 

estabiliza a matriz austenítica na temperatura ambiente. Seu tratamento térmico é mais 

simples do que aqueles usados nas ligas de matrizes martensíticas e semiausteníticas, 

compreendendo apenas de solubilização e envelhecimento sem o surgimento de outras 

microestruturas. Em geral, estes aços têm propriedades mecânicas semelhantes àquelas dos 

aços inoxidáveis martensíticos e resistência à corrosão equivalente à dos aços inoxidáveis 

austeníticos clássicos (AISI 304). 

Estas ligas aliam resistência à corrosão e resistência mecânica elevadas, sendo muito 

empregadas na indústria aeroespacial, de defesa, de exploração de petróleo, petroquímica e 

entre outras. Alguns exemplos de ligas dessa família estão na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3: Composição de aços inoxidáveis endurecidos por precipitação selecionados. 

AISI %C %Si %Cr %Ni %Mo %Mn %Outros 

13-8Mo 0,05 0,10 12,25-13,25 7,50-8,50 2,00-2,50 0,20 
0,90-1,35 Al 

0,01 N 

15-5PH 0,07 1,00 14,00-15,50 3,50-5,50 - 1,00 
2,50-4,50 Cu 

0,15-0,45 Nb 

17-4PH 0,07 1,00 15,00-17,50 3,00-5,00 - 1,00 
3,00-5,00 Cu 

0,15-0,45 Nb 

17-7PH 0,09 1,00 16,00-18,00 6,50-7,75 - 1,00 0,75-1,50 Al 

Fonte: Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, Kotecki & Lippold (2005), 

p. 266. 

 

2.5 AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICO-AUSTENÍTICOS (DUPLEX) 

 

Aços inoxidáveis duplex (também chamados de austeno-ferríticos) apresentam 

microestruturas de ferrita e austenita em frações aproximadamente iguais na temperatura 

ambiente. Essa combinação de microestruturas é obtida a partir de um aumento do teor de 

molibdênio e cromo em relação aos aços inoxidáveis austeníticos e com aumento do teor de 

nitrogênio (Costa e Silva & Mei, 2010). Essas adições estabilizam as microestruturas e 

promovem o aumento das propriedades mecânicas e de resistência à corrosão (similar ou 

superior aos austeníticos). Os aços duplex têm resistência mecânica superior aos aços 

inoxidáveis austeníticos e são também mais duros, têm boa tenacidade (apesar da transição 

dúctil-frágil que impede serviços criogênicos) e excelente resistência à corrosão sob tensão e à 

fadiga. O tratamento térmico mais comum é a solubilização seguida de resfriamento rápido e 

ao longo do seu processo de fabricação são necessários cuidados com a formação de fases 
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intermetálicas deletérias como a fase sigma (σ) e a fase chi (χ), que fragilizam e reduzem a 

resistência à corrosão do material. Devido à mais elevada resistência mecânica dos duplex e 

superduplex, o peso dos equipamentos construídos com estes aços pode ser menor do que o 

necessário quando se utilizam aços austeníticos, mas cuidados especiais devem ser tomados 

na soldagem e tratamento térmico, de modo que o custo de fabricação pode ser maior. Na 

Tabela 2.4 encontra-se a composição química de aços inoxidáveis duplex selecionados. 

 

Tabela 2.4: Composição de aços inoxidáveis duplex selecionados. 

AISI %C %Si %Cr %Ni %Mo %Mn %Outros 

UNS31803 0,030 1,00 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 2,00 0,14-0,20 N 

UNS32304 0,030 1,00 21,5-24,5 3,0-5,5 0,05-0,60 2,50 
0,05-0,20 N 

0,05-0,60 Cu 

UNS32750 0,030 0,80 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-5,0 1,20 
0,24-0,32 N 

0,50 Cu 

UNS32760 0,030 1,00 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-4,0 1,00 

0,20-0,30 N 

0,50-1,00 Cu 

0,50-1,00 W 

Fonte: Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, Kotecki & Lippold (2005), 

p. 232. 

 

2.6 AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 

 

Em uma classificação típica, os aços inoxidáveis ferríticos são aqueles que cuja 

composição química está à direita do campo austenítico no diagrama ternário Fe-Cr (Costa e 

Silva & Mei, 2005), como pode ser observado na Figura 2.3. A microestrutura é composta de 

ferrita em todas as temperaturas. 
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Figura 2.3: Diagrama de fases genérico para liga Fe-Cr. 

Fonte: Disponível em: < http://www.calphad.com/iron-chromium.html >. Acesso em 

16/10/2017. 

 

Apesar da definição clássica, alguns aços inoxidáveis ferríticos podem apresentar 

elevadas frações de austenita (até 50% para o AISI 430) quando aquecidos acima de 800°C. 

Dessa forma, é comum encontrar microestruturas compostas por ferrita e martensita, além de 

carbetos e nitretos, à temperatura ambiente. O fenômeno é observado até mesmo em ligas 

com elevado teor de cromo, como o AISI 446 (26% Cr). Em observância a esses casos, trata-

se como ferríticos os aços inoxidáveis com mais de 12% de cromo e que apresentam estrutura 

majoritariamente ferrítica (ferrita + carbetos). 

Os aços inoxidáveis ferríticos e sua metalurgia são estudados desde os anos 1940 e 

diversas aplicações para esses produtos já foram vislumbradas, como em sistemas de exaustão 

automotiva, superfícies externas de equipamentos de cozinha, em cestos de máquinas de lavar 

e até nas indústrias de papel e celulose, refinarias e em plantas químicas, onde são aplicados 

os aços inoxidáveis superferríticos. Apresentados como alternativas aos aços inoxidáveis 

austeníticos da série AISI 300, os ferríticos se beneficiam de seu custo relativamente mais 
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baixo e estável, uma vez que não possuem teores elevados de níquel em sua composição, 

elemento de liga com preço elevado e volátil no mercado internacional. Além da adição de 

cromo, os ferríticos apresentam adições de molibdênio e, por vezes, de titânio e nióbio. 

Estas ligas possuem características interessantes para a produção de diversos produtos 

dos mais variados usos. Graças à sua boa conformabilidade, comparável à dos aços carbono e 

inferior à dos austeníticos, aços inoxidáveis ferríticos têm sido utilizados na produção de 

baixelas e tanques de combustível, por exemplo. Parte de seu apelo vem do fato destes aços 

terem “desempenho” estético superior a seus pares austeníticos, o que leva sua seleção em 

aplicações artísticas e estritamente estéticas, tal qual molduras de televisores modernos (ISSF, 

2007). 

Em propriedades como resistência à oxidação, corrosão por pites, corrosão por frestas 

e a trincas por corrosão sob tensão os aços inoxidáveis ferríticos apresentam desempenho 

igual ou superior aos aços inoxidáveis austeníticos e martensíticos, muito por conta de seu 

teor de cromo e também por conta da adição de elementos de liga como o molibdênio. No 

entanto, os ferríticos apresentam tenacidade baixa/média e elevadas temperaturas de transição 

dúctil-frágil, perdendo terreno para os austeníticos em operações que envolvam baixas 

temperaturas e/ou impactos. Alternativas com reduzidos teores de elementos intersticiais 

(carbono e nitrogênio) foram desenvolvidas para reduzir a precipitação de nitretos e carbetos 

nos contornos e aumentar a resistência à corrosão sob tensão, conferindo maior tenacidade à 

essa família de aços (Costa e Silva & Mei, 2005). Serviços a elevadas temperaturas na 

presença de enxofre favorecem os ferríticos pela ausência de quantidade apreciável de níquel 

em suas composições. Entretanto, serviços que levam essas ligas a temperaturas na faixa de 

400-550°C promovem a formação de uma fase rica em cromo e extremamente frágil (α’), 

como é evidenciado no diagrama pseudobinário genérico dessa família de ligas (Figura 2.4). 

Essa fase é responsável por um aumento de dureza e de resistência mecânica, no entanto 

causa efeitos deletérios na resistência ao impacto e à corrosão. Esse fenômeno é mais intenso 

a 475°C e por isso é conhecido como fragilização a 475°C. 
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Figura 2.4: Diagrama pseudobinário genérico dos aços inoxidáveis ferríticos. 

Fonte: Disponível em: < http://resource.npl.co.uk/mtdata/dgib4.htm >. Acesso em 

30/10/2017. 

 

Um ponto a ser ressaltado dos aços inoxidáveis ferríticos é sua soldabilidade. A ferrita, 

constituinte majoritário da microestrutura desses aços, não apresenta transformação de fase no 

estado sólido, o que leva a um aumento excessivo do tamanho de grão quando aquecida a 

elevadas temperaturas. Nos processos de soldagem as ligas são levadas à fusão e a poça 

líquida se solidifica rapidamente, criando uma estrutura de grãos grosseiros com baixa 

resistência ao impacto. Como as difusividades do carbono e nitrogênio são elevadas, observa-

se, mesmo com o resfriamento brusco, a formação de carbetos e nitretos nos contornos de 

grão que tendem a reduzir a tenacidade do metal de solda. Soma-se a isso a formação de 

martensita nos contornos de grão fruto da pequena região austenítica no diagrama dessas 

ligas. Caso não seja tratada posteriormente, essa martensita tem grande peso na perda de 

resistência à corrosão e ao impacto. Adições de molibdênio têm sido utilizadas como método 

de melhorar a soldabilidade desses aços. 
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Além desses fatos, a zona termicamente afetada (ZTA) sofre crescimento excessivo de 

grão e apresenta um fenômeno de fragilização causado pela precipitação de carbetos de cromo 

(Cr23C6), conhecido como sensitização (925°C ou superior). Esse fenômeno se caracteriza 

pela grande afinidade entre o carbono e o cromo, formando um composto estável e que se 

concentra nos contornos de grão devido à difusão dessas espécies em temperaturas elevadas. 

Essa configuração cria um gradiente de cromo entre a matriz, que fica pobre em cromo, e os 

contornos, que ficam ricos em cromo, e entre as próprias ilhas de carbetos de cromo nos 

contornos. Esta situação é responsável por quedas consideráveis na resistência à corrosão dos 

ferríticos, principalmente daqueles com concentrações altas de cromo. Redução do teor de 

carbono e adições de titânio e nióbio (chamados de aços inoxidáveis ferríticos estabilizados) 

são promovidas para controle e abrandamento desse fenômeno, como na liga AISI 444. Na 

Tabela 2.5 encontra-se a composição química de aços inoxidáveis ferríticos selecionados. 

 

Tabela 2.5: Composição de aços inoxidáveis ferríticos selecionados. 

AISI 
%C 

(máx.) 
%Si %Cr %Ni %Mo %Mn %Outros 

405 0,08 1,00 11,5-14,5 0,60 - 1,00 0,10-0,30 Al 

410 0,08-0,15 1,00 11,5-13,5 0,75 - 1,00 - 

430 0,12 1,00 16,0-18,0 0,75 - 1,00 - 

444 0,025 1,00 17,5-19,5 1,00 1,75-2,50 1,00 

0,035 N 

(máx.) 

0,80 Ti+Nb 

446 0,20 1,00 23,0-27,0 0,75 - 1,50 
0,25 N 

(máx.) 

29-4 0,010 0,20 28,0-30,0 0,15 3,5-4,2 0,30 

0,020 N 

(máx.) 

0,15 Cu 

Fonte: ASTM A240, 2004, p. 5-6; Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, 

Kotecki & Lippold (2005) p. 89-90. 
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2.6.1 O aço inoxidável AISI 444 

 

Dentre os aços inoxidáveis ferríticos, o aço AISI 444 é uma liga com teor de cromo na 

faixa de 17,5-19,5% e estabilizada ao Ti-Nb (0,80%). De modo geral, como todos os outros 

aços inoxidáveis ferríticos, a liga AISI 444 não sofre aumento abrupto de dureza (e resistência 

mecânica) por tratamento térmico em razão de não apresentar um campo de formação de 

austenita no seu diagrama de CCT (“Continuous Cooling Transformation”), o que levaria à 

formação de fase metaestável martensítica para resfriamentos a altas taxas. Apesar disso, 

alguns aços ferríticos apresentam martensita à temperatura ambiente devido à uma pequena 

região de estabilidade da austenita no seu diagrama de fases. Para a liga AISI 444, que 

apresenta adições de elementos ferritizantes (Ti, Nb e Mo), a microestrutura à temperatura 

ambiente tende a ser composta de ferrita, nitretos e carbetos, onde se observa precipitados de 

nióbio e titânio associados ao carbono (TiC e NbC). 

O uso de titânio e nióbio nessa liga deriva do fato dos aços inoxidáveis ferríticos 

sofrerem robustas quedas das suas propriedades de resistência à corrosão pela precipitação de 

carbetos de cromo (Cr23C6) nos contornos de grão quando são submetidos a serviços por 

tempos prolongados acima de 900°C (Folkhard, 1984). Os carbetos formados por Ti e Nb são 

mais estáveis que o carbeto de cromo e, uma vez combinados, dificilmente se desagregam. 

Dessa maneira, grande parte do teor de carbono não solubilizado na matriz cúbica de corpo 

centrado (CCC) da ferrita fica “aprisionado” junto aos átomos de Ti e Nb evitando a formação 

de carbetos de cromo nos contornos de grão pela difusão a elevadas temperaturas. O 

balanceamento entre refino do aço para retirada de carbono e adição desses elementos de liga 

é uma questão complexa, uma vez que o refino envolve custos relativos à matéria-prima e 

processos siderúrgicos, enquanto uma adição de grande carga de Nb tem capacidade de 

impactar negativamente no preço final do material. 

Tal e qual outros aços inoxidáveis ferríticos, o AISI 444 também sofre a chamada 

fragilidade a 475°C em razão da precipitação de uma fase rica em cromo (α’) na faixa de 400-

550°C (com maior prevalência da precipitação dessa fase na temperatura de 475°C). A 

precipitação dessa fase pode ser revertida com aquecimento da liga à 600°C seguida de 

resfriamento rápido à temperatura ambiente (Llewellyn & Hudd, 1992). Essa liga não possui 

variações de tratamento térmico, apresentando apenas alguns tipos de recozimento como 

opção, sendo o recozimento de recristalização geralmente usado após laminação a frio com a 

finalidade de refinar a estrutura e aumentar a tenacidade do material. A temperatura e o tempo 
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de forno para essa liga são variáveis importantes devido aos fenômenos de fragilização de 

suas propriedades (resistência à corrosão e tenacidade). A Tabela 2.6 mostra alguns 

tratamentos térmicos aplicados aos aços inoxidáveis ferríticos. 

 

Tabela 2.6: Tratamentos térmicos aplicáveis aos aços inoxidáveis ferríticos. 

Nomenclatura EN Recozimento Meio de resfriamento 
Correspondente AISI 

aproximado 

X2CrTi12 (1.4512) 770-850°C Ar ou água AISI 409 

X6Cr17 (1.4016) 770-850°C Ar ou água AISI 430 

X6CrMoS17 (1.4510) 770-850°C Ar ou água AISI 430F 

X3CrTi17 (1.4510) 770-850°C Ar ou água AISI 439 (430Ti) 

X6CrMo17-1 (1.4113) 770-850°C Ar ou água AISI 434 

X2CrMoTi17-1 (1.4513) 800-880°C Ar ou água AISI 436 

X2CrMoTi18-2 (1.4521) 800-880°C Ar ou água AISI 444 

X10CrAlSi25 (1.4762) 800-880°C Ar ou água AISI 446 

Fonte: Stainless Steels, Boniardi & Casaroli (2014), p. 46. 

 

O AISI 444 apresenta boa resistência à corrosão por pites, condição essa muito 

influenciada pela adição de molibdênio. Além da corrosão por pites, o AISI 444 tem boa 

resistência à corrosão atmosférica (ISSF, 2007). Essa liga, no que diz respeito a resistência à 

corrosão, possui desempenho igual ou superior ao aço inoxidável austenítico AISI 316 

(Charles, et al., 2009). Paralelamente, a resistência à corrosão sob tensão desse aço é elevada 

pela presença de teores baixos de níquel. A principal precaução com esse aço se dá nos 

serviços com elevada temperatura que podem levar à fragilização a 475°C e à formação de 

carbetos de cromo nos contornos de grão. Um tratamento para evitar a sensitização dessa liga 

é o aquecimento até aproximadamente 780°C com a finalidade de homogeneizar a matriz 

ferrítica, eliminando as regiões empobrecidas de cromo através do efeito de “healing” desse 

elemento de liga (Číhal & Štefec, 2001). Quanto à soldabilidade, a ausência de um campo 

austenítico é um ponto favorável, quando se compara com ligas tradicionais não estabilizadas, 
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pois evita-se a formação de martensita após o ciclo térmico da soldagem. No entanto, a adição 

de Nb em excesso pode tornar o aço suscetível a trincas de soldagem (Costa e Silva, 2010). 

As propriedades mecânicas do AISI 444 estão listadas na Tabela 2.7. 

 

Quadro 2.7: Propriedades mecânicas de aços inoxidáveis ferríticos. 

 

Fonte: Stainless Steels, Boniardi & Casaroli, 2014, p. 49. 

 

O aço AISI 444 possui aplicações diversas como em trocadores de calor, caldeiras e 

tanques de armazenagem de água quente (Boniardi & Casaroli, 2014) e as razões dessas 

aplicações são a boa resistência à corrosão por pites e a elevadas temperaturas e a sua boa 

conformabilidade, similar à dos aços ao carbono. Dutos de chaminés, revestimentos de 

ambientes externos e aquecedores solares de água são outras aplicações para essa liga (ISSF, 

2007). Em geral, sistemas de abastecimento de água para consumo humano também tem 

recebido aplicações dessa liga (Bitondo, et al., 2014). 
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(a)                                                                 (b) 

Figura 2.5: Equipamentos onde o uso da liga AISI 444 é recorrente. (a) Caldeira 

industrial; (b) Trocador de calor. 

Fonte: Disponíveis em: https://www.honiron.com/5-preventative-maintenance-tips-industrial-

boilers/ e http://www.alloyengineering.com/products/asme-heat-exchangers/. Acesso em 

15/11/2017.  

 

2.7 INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DE LIGA 

 

Os elementos de liga no aço inoxidável ferrítico afetam, principalmente, sua sequência 

de solidificação, alterando a distribuição de fases e microestrutura à temperatura ambiente. O 

uso de elementos estabilizadores da ferrita são os que constituem o principal grupo de 

elementos de liga nos aços ferríticos. Cr, Mo, Al, Ti, Nb e Si são elementos chamados de 

ferritizantes dada sua capacidade de estabilizar a estrutura CCC da ferrita, em contraste com a 

tendência do Ni, Mn, C e N em estabilizar a fase austenítica. Segundo Lippold & Kotecki 

(2005), adições de silício tem a função de prover boa resistência à deterioração por óxidos, 

enquanto o alumínio tem o papel de melhorar a resistência à oxidação a altas temperaturas. Ti 

e Nb são estabilizadores de carbono e, por conseguinte, atenuadores do fenômeno da 

sensitização. O Mo, como dito anteriormente, melhora a resistência à corrosão por pites e 

também a resistência à corrosão por frestas. Além destes, o cromo surge como principal 

elemento de liga capaz de proporcionar excelente proteção contra corrosão por meio da 

formação de óxido estável (Cr2O3) na superfície do metal. Entretanto esses elementos não 

promovem incrementos relevantes nas propriedades mecânicas. 
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Por outro lado, ligantes estabilizadores da austenita possuem maior peso na variação 

das propriedades mecânicas das ligas inoxidáveis ferríticas. Carbono e nitrogênio melhoram a 

resistência mecânica, aumentam a dureza, porém reduzem a soldabilidade desses aços. O Ni é 

responsável pelo aumento da resistência ao impacto e tenacidade, mas também expande a lupa 

austenítica dessa família de materiais. 

 

2.8 FENÔMENOS CORROSIVOS 

 

Apesar da nomenclatura “inoxidáveis” os aços inoxidáveis não são materiais que 

nunca corroem. Essa denominação é originária de sua elevada resistência ao fenômeno de 

degradação da corrosão em suas mais diversas facetas. De fato, os aços inoxidáveis sofrem 

com os fenômenos de deterioração de suas propriedades e o estudo da taxa e tipo de 

fenômeno envolvido em sua degradação é de grande importância para o uso comercial desses 

materiais. 

Segundo definido por Gentil (1982), corrosão é a degradação de um material, em geral 

metálico, por ação eletroquímica ou química do meio ambiente que pode ou não estar 

associada a esforços mecânicos. Segundo Revie & Uhlig (2008), a corrosão é um tema 

importante por conta de três razões: de ordem econômica, conservação e segurança. Reduzir o 

risco de paradas não programadas, aumentar a eficiência e vida em serviço de equipamentos, 

evitar acidentes ambientais e catástrofes são objetivos dos engenheiros e cientistas 

especialistas em corrosão ao selecionarem materiais para uso nas mais diversas indústrias. 

Existem diversas formas de corrosão, divididas em uniforme e localizada. Como formas de 

corrosão localizada se destacam a corrosão por pites, intergranular, galvânica, por frestas, por 

aeração diferencial e outras. 

 

2.8.1 Corrosão por pites 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos formam um conjunto de ligas reconhecidas pela sua 

resistência à corrosão por pites e por frestas. Sua composição química composta por elevados 

teores de cromo permite que uma camada de óxidos de cromo de espessura de 20-30Å 

(Llewellyn & Hudd, 1992) se forme na superfície do aço num processo conhecido como 

passivação. É essa camada passiva de óxidos que confere ao aço sua propriedade de resistir ao 
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ataque do meio ambiente. De forma ampla, a resistência dos aços inoxidáveis à corrosão e 

oxidação tende a aumentar com o aumento do teor de cromo da liga. 

A corrosão por pites se dá na presença de um íon de halogênio (cloretos, fluoretos, 

brometos) responsável por romper a camada passiva de óxidos e iniciar o processo de 

deterioração da superfície do metal. É caracterizado pela formação de pequenas valas das 

mais variadas morfologias (Figura 2.6). Esse processo corrosivo também pode ser 

desencadeado pela remoção mecânica da camada passiva como arranhões e, uma vez iniciado, 

se retroalimenta devido à diferença de polaridade entre o fundo dos pites (anodo) e a 

superfície do aço (catodo), formando uma espécie de pilha eletroquímica (Figura 2.7). Trata-

se de um tipo de corrosão muito comum às regiões costeiras, onde a atmosfera salina contém 

íons de cloro. Outras aplicações com uso de água salina, ácido fluorídrico e fluidos contendo 

outros halogênios (como iodetos) solicitam o uso de material com boa resistência à essa 

variante corrosiva. 

 

 

Figura 2.6: Morfologias de pites. 

Fonte: ASTM G46 (2005), p. 2. 
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Figura 2.7: Esquema de mecanismo de corrosão por pites. 

Fonte: Stainless Steels, Boniardi & Casaroli (2014), p. 103. 

 

Uma maneira de avaliar a resistência à corrosão por pites dos aços inoxidáveis é 

através do PREN (“Pitting Resistance Equivalent Number”), um número que, baseado na 

composição química do material, indica a resistência à nucleação de pites. A fórmula do PRE 

utilizada segue na Equação 1 (Gunn, 2003). 

 

                                                                       (1) 

 

A fórmula do PRE mostra que os elementos Cr, Mo e N aumentam a resistência ao 

pite. É importante observar que estes elementos são benéficos se estiverem em solução sólida. 

Assim, o PRE deve ser encarado com o devido cuidado, pois não leva em consideração a 

composição química, nem inclui o efeito negativo das impurezas. Nos aços inoxidáveis 

ferríticos, o nitrogênio não é utilizado como elemento de liga para aumentar o PRE porque 

sua solubilidade na ferrita é muito baixa, acabando por se precipitar como nitreto e/ou 

estabilizando porções intergranulares de austenita que se transforma em martensita. 
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2.8.2 Corrosão intergranular 

 

Outro fenômeno de suma importância para as ligas de elevado teor de cromo como os 

aços inoxidáveis ferríticos é a corrosão intergranular (ou intercristalina). Nesse fenômeno de 

fragilização, o cromo ou o molibdênio segregam, na forma de carbetos, nos contornos de grão 

em elevadas temperaturas como 925°C ou maiores (Sindo Kou, 2003), por serem regiões de 

mais alta energia, portanto agindo como sítios de precipitação de segundas fases (Costa e 

Silva & Mei, 2010). Quando essa característica se aprofunda, os contornos de grão se 

distinguem em grande escala da matriz do aço, a qual fica pobre em cromo e/ou molibdênio, 

dando origem à sensitização ou corrosão intergranular. O carbeto mais abundante é o Cr23C6. 

Além de operações a elevadas temperaturas, tratamentos térmicos para controle de 

microestrutura e procedimentos de soldagem também são capazes de produzir esse fenômeno 

e, assim, um controle de temperatura e meios de resfriamento são importantes para a redução 

desse efeito negativo. Uma alternativa muito comum para atenuar a sensitização é a adição de 

Nb e Ti, que formam carbetos mais estáveis que o carbeto de cromo, às ligas inoxidáveis. No 

entanto a adição de Ti pode ser maléfica no tocante à soldagem dada sua reatividade. Adições 

de Nb devem se dar na proporção de Nb/C=8 (Costa e Silva & Mei, 2010) para que se garanta 

que o carbono intersticial seja “aprisionado” junto ao nióbio. O excesso de nióbio se explica 

pela elevada difusividade do cromo e carbono na ferrita, o que leva à formação dos carbetos 

Cr23C6 nos contornos de grão mesmo quando se resfria a peça em água (Folkhard, 1984). 

Segundo Huang, et al. (2015), a adição de Ti e Nb é a melhor maneira de atenuar a 

sensitização. Reduções nos teores de carbono podem apresentar o efeito colateral do 

rebaixamento da resistência mecânica do material, não constituindo uma alternativa viável. A 

resistência à corrosão intergranular pode ser restaurada através de tratamento térmico de 

recozimento entre 650-815°C por cerca de 10-60 min. (Revie, et al., 2008). 

Na Figura 2.8 é possível observar o mecanismo que leva à corrosão intergranular. 

Regiões circundantes aos carbetos de cromo apresentam teor reduzido de cromo (“chromium 

depletion”) e a diferença de cromo entre os carbetos e essas regiões forma uma pilha 

eletroquímica. Uma corrente elétrica surge entre as duas regiões e sua área de atuação 

coincide com os contornos de grão do material, evidenciando e fragilizando estes. 
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Figura 2.8: Esquematização de sensitização em aço inoxidável. 

Fonte: Stainless Steels, Boniardi & Casaroli (2014), p. 17. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta seção serão discriminados o material de trabalho e todos os métodos nele 

aplicados para medição e avaliação de suas propriedades, assim como a preparação dos 

corpos de prova. Toda metodologia experimental se baseou em bibliografia consagrada. 

 

3.1 MATERIAL 

 

Para a realização da etapa experimental deste trabalho foi utilizada uma chapa fina de 

2,5mm de espessura da liga AISI 444, a fim de avaliar suas propriedades de resistência à 

corrosão com diferentes microestruturas, estas obtidas através de tratamentos térmicos. A 

chapa foi cortada em pedaços de cerca de 16x16mm² cada. As peças foram submetidas a 

tratamentos térmicos em forno mufla a diferentes temperaturas e meios de resfriamento. Após 

isso, os corpos de prova foram confeccionados e preparados para a realização de ensaio de 

dureza em amostras selecionadas, ensaio DL-EPR (“double loop – electrochemical 

potentiokinetic reactivation”), microscopia ótica e microscopia eletrônica de varredura, ensaio 

de corrosão por pites e microscopia ótica pós-ensaio. A composição química da liga utilizada 

está na Tabela 3.1 bem como a composição química pela norma ASTM A240. 

 

Tabela 3.1: Composição química do material de trabalho. 

AISI %C %Si %Cr %Ni %Mo %Ti %Nb %N %Fe 

444 0,015 0,54 17,56 0,20 1,86 0,13 0,18 0,0123 Bal. 

ASTM 

A240 

0,025 

Máx. 

1,00 

Máx. 
17,5-19,5 

1,00 

Máx. 
1,75-2,50 

0,80 Máx. 

(Ti+Nb) 

0,035 

Máx. 
Bal. 

 

Observando os dados da Tabela 3.1 conclui-se que a peça utilizada na realização dos 

procedimentos experimentais está com composição química enquadrada pela norma ASTM 

A240.  
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3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Inicialmente, a chapa foi cortada em 20 retângulos de dimensões similares e as peças 

foram levadas para tratamento térmico. A Figura 3.1 mostra algumas das amostras utilizadas 

no trabalho. 

 

 

Figura 3.1: Amostras cortadas da liga AISI 444 antes de tratamento térmico. 

 

3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Os tratamentos térmicos consistiram em recozimentos a diferentes temperaturas e 

fazendo uso de três diferentes meios de resfriamento: água, ar e ao forno. A severidade de 

cada meio de resfriamento conferiu às amostras diferentes características microestruturais. A 

Tabela 3.2 mostra os tratamentos térmicos levados a cabo nas amostras de aço AISI 444. É 

importante frisar que cada uma das amostras foi introduzida no forno na temperatura de 

tratamento. Cabe ainda a advertência de que uma amostra foi levada ao forno por longo 

período de tempo (tratamento térmico de envelhecimento) para avaliação dos efeitos da 

difusão na resistência à corrosão dessa liga. 

Todos os tratamentos térmicos foram realizados no próprio laboratório com o uso de 

um forno do tipo mufla. 
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Tabela 3.2: Tratamentos térmicos e meios de resfriamento das amostras de AISI 444. 

Identificação 

Tratamentos térmicos 

Recozimento Envelhecimento 

900Fo 900°C/1h e resfriamento ao forno Sem envelhecimento 

900Ar 900°C/1h e resfriamento ao ar Sem envelhecimento 

900Ag 900°C/1h e resfriamento em água Sem envelhecimento 

1150Fo 1150°C/1h e resfriamento ao forno Sem envelhecimento 

1150Ar 1150°C/1h e resfriamento ao ar Sem envelhecimento 

1150Ag 1150°C/1h e resfriamento em água Sem envelhecimento 

475-100 Sem recozimento Envelhecimento a 475°C por 100h 

 

 

 

Figura 3.2: Forno tipo mufla utilizado na realização dos tratamentos térmicos. 
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3.4 ENSAIO DE DUREZA 

 

Após a realização dos tratamentos térmicos e a devida identificação das amostras 

descritos na Tabela 3.2, ensaios de dureza nas amostras das condições 950°C/1h e 1100°C/1h 

foram realizados a fim de compará-los com resultados obtidos anteriormente. As medidas de 

dureza foram realizadas no Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) em um durômetro 

marca WPM e modelo HPO 250 pertencente ao Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) segundo o método Vickers, com carga de aplicação 

de 30Kgf e tempo de penetração de 25 segundos, de acordo com a norma ASTM E384-11, 

2001. 

Para a realização dos ensaios, as amostras passaram por tratamento superficial de 

lixamento em lixas d’água, a partir da granulometria 100, passando por 220, 320, até a lixa 

400. Feito isso, o paralelismo entre a superfície preparada e a superfície oposta foi verificado 

a fim de se obter leituras coerentes das diagonais impressas pelo penetrador nas amostras 

ensaiadas. Para cada condição de tratamento/meio de resfriamento foram realizadas 3 (três) 

medidas. 

 

 

(a)                                                          (b) 

Figura 3.3: (a) Durômetro utilizado para realização dos ensaios de dureza; (b) Detalhe 

do modelo do equipamento. 
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3.5 ENSAIOS DE CORROSÃO 

 

Os ensaios de corrosão consistiram nas análises eletroquímicas de polarização cíclica 

(corrosão por pites) e reativação potenciocinética (DL-EPR), ambas realizadas nas 

dependências do Laboratório de Metalografia e Tratamentos Térmicos (LABMETT) da 

Universidade Federal Fluminense. 

Os ensaios de DL-EPR e polarização cíclica foram efetuados em potenciostato-

galvanostato µAutolab® Type III, o qual está indicado na Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Montagem utilizada para realização dos ensaios. 1 – Computador para 

tratamento de dados; 2 – Potenciostato-galvanostato usado; 3 – Dummy cell; 4 – Célula 

eletroquímica utilizada nos ensaios. 

Fonte: Montenegro, T. R. Estudo das propriedades mecânicas e da resistência à corrosão do 

aço inoxidável supermartensítico 17Cr submetido a diferentes condições de tratamentos 

térmicos (2014), p. 49. 
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3.5.1 Ensaio DL-EPR 

 

Para a realização dos ensaios uma célula eletroquímica é montada conforme esquema 

ilustrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Esquema de montagem de célula eletroquímica. 

Fonte: Montenegro, T. R. Estudo das propriedades mecânicas e da resistência à corrosão do 

aço inoxidável supermartensítico 17Cr submetido a diferentes condições de tratamentos 

térmicos (2014), p. 50. 

 

A figura explicita a montagem do aparato experimental: o eletrodo de trabalho (5), 

eletrodo de referência de calomelano saturado (4) e contra-eletrodo de platina (3) imersos em 

solução de ensaio. 

Os eletrodos de trabalho foram fabricados utilizando resina acrílica, tubos de PVC e 

fios de cobre. Em cada uma das amostras um rasgo longitudinal foi produzido em uma de 

suas superfícies para colocação de fio rígido de cobre por interferência e, assim, obter contato 

elétrico com a amostra. Um pequeno cilindro de tubo de PVC de 1” foi furado próximo à sua 

base, por onde atravessou o fio de cobre encapado. Posteriormente foi vazada resina acrílica 

de cura a frio sobre a montagem tomando-se o cuidado de deixar a superfície lisa da peça livre 

do derrame de resina. Após o embutimento das peças as mesmas foram lixadas até lixa d’água 

de granulometria 1200 e polidas com alumina em suspensão de 1µm. De maneira a evitar a 
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chamada corrosão por frestas (“crevice corrosion”), as laterais e vértices da peça em contato 

com a resina acrílica foram cobertas com esmalte incolor resistente à solução de ensaio. Na 

Figura 3.6 estão o eletrodo de trabalho e o corpo de prova utilizados. 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 3.6: (a) Eletrodo de trabalho utilizado no estudo; (b) Entalhe realizado para 

contato elétrico. 

 

Estes ensaios foram realizados em solução aquosa contendo 1,0M H2SO4+0,01M 

KSCN (tiocianato de potássio). A concentração de ácido sulfúrico utilizada difere daquela 

usada por Souza, et al. (2005) em ensaio em peças do mesmo aço por consistir em meio mais 

agressivo para o serviço da liga AISI 444. 

O procedimento de ensaio iniciou-se após 30 minutos de estabilização do potencial de 

circuito aberto (VOCP). A varredura inicial, em relação ao eletrodo de referência, foi no 

sentido anódico, partindo de um potencial cerca de -0,55VSCE abaixo do potencial 

estabilizado, com uma taxa de 1mVSCE/s até 0,25VSCE. Ao alcançar este valor, o potenciostato 

automaticamente reverteu o sentido da varredura, agora realizando uma varredura no sentido 

catódico até o valor de potencial utilizado no início do experimento. O grau de sensitização 

(DOS – degree of sensitization), ou a perda de resistência à corrosão intergranular fruto da 

formação de carbetos de cromo nos contornos de grão após tratamento térmico, foi medido 

através da relação entre os picos de corrente das curvas de reativação e ativação. A Figura 3.7 

traz um exemplo de curva obtida através da técnica DL-EPR, evidenciando os picos de 

corrente de ativação (Ia) e reativação (Ir). 
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Figura 3.7: Curva de ensaio DL-EPR em amostra de aço AISI 347. 

Fonte: Influence of heat treatments on the intergranular corrosion resistance of the AISI 347 

cast and weld for high temperature services. Kina, et al., Journal of Materials Processing 

Technology (2008). 

 

3.5.2 Ensaio de corrosão por pites 

 

Os ensaios de corrosão por pites foram levados a cabo com montagem idêntica à 

demonstrada na Figura 3.5. Os ensaios de polarização anódica utilizaram estrutura de coleta 

de dados mostrada na Figura 3.4. 

Os eletrodos de trabalho foram os mesmos ensaiados pela técnica DL-EPR, uma vez 

que essa técnica de ensaio não causa avançado grau de degradação da amostra, sendo 

necessário apenas um recondicionamento superficial para seu uso em outros ensaios 

eletroquímicos. Para tanto, as amostras foram levadas às lixas de granulometria 320, 400, 600, 

1200 e ao polimento em alumina de 1µm. Os mesmos cuidados para se evitar a corrosão por 

frestas tomados no ensaio DL-EPR também foram realizados para o ensaio de corrosão por 

pites. 
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Os ensaios de polarização foram realizados em solução aquosa de 3,5% NaCl, 

seguindo procedimento previsto na norma ASTM G61-86, para determinação do potencial de 

pite (EPIT) de cada uma das condições ensaiadas. Os eletrodos permaneceram por período de 

estabilização de potencial de circuito aberto (VOCP) por cerca de 30 minutos antes do início da 

varredura, que teve taxa de 1mVSCE/s a temperatura ambiente. O potencial de equilíbrio da 

solução após 30 minutos de repouso foi tratado como potencial de corrosão (Ecorr). Costuma-

se assumir uma densidade de corrente de 5mA/cm² para a reversão do sentido da polarização. 

No entanto, a reversão se deu quando o potencial de pite se tornou claro, e a nucleação de 

pites bem caracterizada. A Figura 3.8 indica o ponto em que há a nucleação de pites (Epit), 

ponto este considerado para a reversão da polarização aplicada pelo potenciostato-

galvanostato. Para a determinação do potencial de pites (Epite) foi considerada a interseção 

entre uma reta horizontal paralela ao eixo horizontal a partir do ponto de inflexão da curva de 

polarização anódica com o eixo vertical. 

 

 

Figura 3.8: Ensaio de polarização cíclica em amostra de aço AISI 430. A caracterização 

dos pites se dá após EPIT (potencial de pite). 

Fonte: Influence of heat treatments on the microstructure and degree of sensitization of base 

metal and weld of AISI 430 stainless steel. Tavares, et al., Revista Matéria (2017). No prelo. 
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3.6 MICROSCOPIA ÓTICA (MO) 

 

Os eletrodos de trabalho foram preparados para a caracterização microestrutural por 

MO conforme a norma ASTM E3 (2011). Os corpos de prova foram observados em um 

microscópio ótico de bancada do LABMETT (UFF). A caracterização das diferentes amostras 

foi efetuada pelo procedimento metalográfico convencional conforme a norma ASTM E407 

(2007), mediante o emprego do reagente de Vilella, descrito na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Reagente utilizado para ataque metalográfico. 

Ataque Composição Finalidade 

Vilella 

95ml de etanol, 5ml de ácido 

clorídrico e 1g de ácido 

pícrico. Aplicação por 

imersão da amostra 

Revelar e caracterizar 

microestruturas em amostras 

ensaiadas 

 

 

3.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) E ESPECTROSCOPIA 

POR DISPERSÃO DE ENERGIA (EDS) 

 

Amostras selecionadas foram submetidas à caracterização por MEV nas dependências 

do CENANO (Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e Catálise) no 

Instituto Nacional de Tecnologia (INT) em um equipamento da marca FEI e modelo Inspect. 

As amostras passaram pelo mesmo processo de preparação tal qual descrito na seção 3.6. 

Foram obtidas imagens das peças pelo método de elétrons secundários (Secondary electrons – 

SE), bem como pelo método de elétrons retroespalhados (Backscattering electrons – BSE). 

De modo suplementar foram realizadas análises por espectroscopia por dispersão de 

energia (Energy Dispersive Spectroscopy – EDS) para determinação da composição química 

de cada fase e precipitados encontrados nas amostras. Esta técnica, importante frisar, é de 

caráter semi-quantitativo, uma vez que elementos leves como o carbono não são devidamente 

quantificados. 
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Na Figura 3.9 e Figura 3.10 estão imagens de uma análise por MEV e o resultado de 

uma avaliação por EDS em amostra de aço UNS S17400 (17-4PH), respectivamente. Ambas 

as imagens foram retiradas de Influence of Sulfur Content on the Corrosion Resistance of 17-4 

PH Stainless Steel. Tavares, S.S.M., Pardal, J.M., Martins, T.R.B. et al. J. of Materi Eng and 

Perform (2017) 26: 2512. 

 

 

Figura 3.9: Imagem obtida por MEV em amostra de aço 17-4PH. 

 

 

Figura 3.10: Resultado de análise EDS em amostra de aço 17-4PH. 
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3.8 TRATAMENTO DE DADOS 

 

Para a aquisição de dados durante os experimentos foi utilizado o software Autolab 

GPES que promove a interface de controle e armazenamento de dados do potenciostato-

galvanostato. Posteriormente foi realizado um tratamento dos dados coletados nos ensaios e 

foi utilizado o software OriginPro 7.0 para realização das curvas, conforme curva mostrada na 

Figura 3.8. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir dos ensaios e procedimentos 

descritos no capítulo 3, seguidos de comparação aos referenciais bibliográficos utilizados 

como base do trabalho. 

 

4.1 DUREZA 

 

Foram realizados ensaios de dureza em amostras tratadas a 950°C e 1100°C, ambas 

durante 1h em forno. As amostras foram resfriadas em água, ao ar e ao forno e seus resultados 

seguem na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1: Comportamento da dureza (HV) versus condições de tratamento térmico em 

amostras selecionadas. 
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Ratifica-se através das curvas obtidas que a liga AISI 444 apresenta pouco ou nenhum 

endurecimento por tratamento térmico dada sua microestrutura. Por não apresentar 

transformação martensítica, nem precipitação de compostos endurecidos, essa liga apenas 

apresenta endurecimento a partir do refino de grão ou deformação plástica (encruamento). 

Observa-se que a amostra tratada a temperatura mais baixa (950°C/1h) apresenta elevação da 

dureza para o meio de resfriamento mais lento (forno), apesar da queda de dureza no 

resfriamento ao ar quando comparado com o resfriamento em água. Esse aumento pode se dar 

em função do refino de grão do material, porém seu efeito é contrabalanceado pelo 

crescimento de grão. Esse efeito negativo do crescimento do grão ferrítico pode ser visto na 

amostra de 1100°C/1h, em que a variação na dureza foi muito pequena entre os meios de 

resfriamento. 

 

4.2 ENSAIOS DE CORROSÃO INTERGRANULAR (DL-EPR) 

 

O grau de resistência à corrosão intergranular foi medido através da relação entres os 

picos de correntes elétricas obtidos no ensaio DL-EPR. Os corpos de prova foram submetidos 

a metalografia após os ensaios de corrosão para avaliação de sua condição. A partir dessa 

avaliação preliminar algumas amostras dos ensaios DL-EPR foram também levadas para 

avaliação em MEV para caracterização microestrutural e composição química de fases pelo 

método EDS. 

Os resultados extraídos dos ensaios de corrosão podem ser observados nas figuras 4.2, 

4.3, e 4.4. Nota-se que houve pouca variação entre os resultados das amostras de 900°C, não 

importando o meio de resfriamento utilizado. Comparando esses resultados com resultados 

obtidos anteriormente para a mesma liga com uso de solução com 0,5M H2SO4+0,01M 

KSCN, encontra-se discrepância de valores passível de investigação. Os valores encontrados 

anteriormente seguem na Figura 4.5. 
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(a)                                                     (b) 

Figura 4.2: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 900Ar; (b) Contornos de grão realçados e 

deterioração de precipitado. 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 4.3: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 900Ag; (b) Regiões de contornos de grão de 

precipitados fragilizadas após ensaio. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 4.4: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 900Fo; (b) Contornos de grão fragilizados. 

 

 

Figura 4.5: Resultados anteriores de ensaios DL-EPR em amostras de AISI 444. 

Fonte: Acervo pessoal do professor Sérgio Souto Maior Tavares. 

 

A partir dos dados acima fica claro que, apesar dos contornos de grão e precipitados 

estarem realçados, evidenciando o processo de fragilização intergranular, as amostras 

apresentaram comportamento diferente do esperado. A alteração da concentração de ácido 

sulfúrico na solução tenderia a torna-la mais agressiva e a corrosão intergranular mais 

pronunciada. Com uso de solução com 0,5M H2SO4 foram encontrados DOS da ordem de 
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55% para amostras tratadas a 900°C/1h e resfriadas em forno. Entretanto, observa-se que as 

amostras ensaiadas neste trabalho não apresentaram pico de corrente de reativação, um dos 

sintomas da sensitização do aço. Para avaliação mais pontual da microestrutura foi realizada 

análise por MEV e análise por EDS nas regiões de interesse. 

Todas as amostras de 900°C/1h foram para análise em microscópio eletrônico de 

varredura no equipamento do CENANO/INT. Uma tabela com as composições químicas por 

EDS de cada uma das amostras segue juntamente com os resultados dessas avaliações. 

 

Tabela 4.1: Composição química por EDS das matrizes das amostras 900°C/1h. 

Elementos 

Composição química em peso (%) 

900Ar 900Ag 900Fo 

Si 0,75 0,72 0,87 

Mo 1,70 1,95 2,21 

Cr 17,71 17,89 17,60 

Nb - - - 

Ti - - - 

Fe 79,84 79,44 79,32 

 

Se observa a partir dos dados da Tabela 4.1 que a composição química das amostras 

está semelhante ao especificado para essa liga. Valores para silício e molibdênio (amostra 

900Fo) apresentam pequena discrepância dos valores apresentados na tabela 3.1. A ausência 

de titânio e nióbio na análise se dá pelo fato de esses elementos estarem concentrados em 

estruturas de carbetos e nitretos espalhados pela matriz.  
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(a)                                                                (b) 

 

                                                        (c) 

Figura 4.6: (a) Amostra 900Ar com indicações de carbetos, precipitados e contornos de 

grão; (b) Identificação de posições para EDS; (c) Ponto para análise por EDS. 
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Tabela 4.2: Composição química pelo método EDS de pontos selecionados da amostra 

900Ar. 

Elemento 
Concentração em peso (%) 

01 04 06 

Si - - 1,25 

Al - 0,86 - 

Mo - - 5,67 

Cr 21,46 2,07 17,14 

Nb - 19,56 - 

Ti - 69,18 - 

C - 2,69 - 

Fe 78,54 5,64 75,94 

 

 

Da análise encontra-se uma elevada concentração de molibdênio nos contornos de 

grão em forma de lascas e a presença de precipitados ricos em titânio e nióbio por toda a 

matriz da peça. A concentração de carbetos de molibdênio nos contornos de grão, 

empobrecendo a matriz do aço, é uma das causas da corrosão intergranular, juntamente com a 

formação de carbetos de cromo. Além disso, observa-se que as áreas dos contornos de grão 

apresentam diferentes relevos em relação ao centro do grão, o que indica uma degradação 

dessa região. Na Figura 4.7, com o uso da técnica de elétrons retroespalhados, é possível notar 

a mudança de relevo.  
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Figura 4.7: Imagem em BSED de amostra 900Ar. 

 

Vale fazer a ressalva de que o método de avaliação da composição química EDS se 

depara com dificuldades para garantir acurácia na medição da concentração de elementos 

leves como o carbono. Para contagens fiéis de elementos de baixo número atômico é 

necessário realizar outro método de definição de composição química.  

Nas amostras 900Ag foi observado um grau semelhante, porém menor, de degradação 

dos contornos de grão em relação à amostra 900Ar, dada a taxa de resfriamento mais elevada 

da água frente ao ar. A taxa de resfriamento determina a extensão do período em que o 

material permanece com elevada temperatura, favorecendo a difusão do cromo e carbono. Um 

fator importante é o healing esperado para a dissolução dos carbetos de cromo. Sua ação 

parece pouco eficaz, uma vez que a amostra de forno (a qual passa mais tempo na faixa de 

healing) é a que apresenta maior degradação da estrutura. A matriz continua apresentando 

diversos carbetos de titânio e nióbio, além dos precipitados ricos em uma dessas duas 

espécies. Os resultados dessas análises estão nas figuras a seguir. 
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(a)                                                                (b) 

 

(c) 

Figura 4.8: (a) Matriz da amostra 900Ag com detalhes nos precipitados; (b) Indicação 

de elementos submetidos à EDS; (c) Imagem em BSED para análise de relevo. 

 

 

A partir da tabela de composição química torna-se prático notar as diferenças entre os 

elementos. Dentre os pontos analisados repetiu-se a análise das lascas em tons de cinza 

surgidas nos contornos de grão (ponto 04 na Tabela 4.2), conforme detalhe na Figura 4.9. 
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Figura 4.9: Detalhe em região analisada por EDS (ponto 04). 

 

Novamente é possível notar a elevada concentração de molibdênio no contorno dos 

grãos. A concentração de Mo nessa liga é de 1,86% em peso, enquanto o ponto 04 apresenta 

cerca de 4,23% em peso desse elemento. Outro ponto a frisar é a alta concentração de Nb e Ti 

em determinados precipitados, o que pode reduzir o potencial de aprisionamento de carbono 

na liga e se tornar um ponto de fragilidade ante o processo corrosivo.   

 

Tabela 4.3: Composição química da amostra 900Ag. 

Elementos 
Composição química em peso (%) 

01 02 04 

Si 0,72 - 1,24 

Mo 1,78 - 4,23 

Cr 17,56 2,25 17,14 

Nb - 27,70 - 

Ti - 63,84 - 

Fe 79,94 6,21 77,39 

 

 

Para a amostra 900Fo esperava-se que seu DOS fosse mais elevado que das outras 

amostras devido à baixa taxa de resfriamento do forno. De acordo com a Figura 4.5, esta 

amostra deveria experimentar altos graus de sensitização, com pronunciadas valas nos 
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contornos de grão e desgaste avançado do material. Conforme evidenciado pelo ensaio DL-

EPR, a amostra não apresentou reativação, apesar de seu estado observado no microscópio 

ótico. 

 

 

(a)                                                              (b) 

 

(c)                                                                      (d) 

Figura 4.10: (a) Matriz da amostra 900Fo com detalhamento dos contornos de grão 

realçados e precipitados; (b) Pontos analisados por EDS; (c) Pontos no contorno do grão 

analisados por EDS; (d) Imagem em BSED confirmando alteração de relevo na região 

dos contornos e matriz. 
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Tabela 4.4: Composição química da amostra 900Fo. 

Elementos 
Composição química em peso (%) 

02 04 05 06 

Si - - 0,92 1,11 

Mo - - - 5,96 

Cr - 4,62 13,05 18,48 

Nb - 12,91 6,09 - 

Ti 100,00 68,60 5,50 - 

Fe - 13,87 60,49 74,46 

Zr - - 13,95 - 

 

 

Através da composição química dos pontos de análise presente na Tabela 4.4 é 

possível perceber que a distribuição dos elementos microligantes não é homogênea, 

encontrando precipitados com alta concentração de um único elemento. Paralelamente, mais 

uma vez foi observada uma grande quantidade de molibdênio nas fases presentes nos 

contornos de grão degradados, entretanto nenhuma corrente de reativação foi coletada nesse 

ensaio. 

O mesmo se deu nas amostras de 1150°C/1h, com resultados diferentes em relação aos 

ensaios passados (Figura 4.5). As amostras não apresentaram correntes de reativação como 

era esperado. Entretanto um ponto é passível de avaliação, pois, quando submetidos a 

elevadas temperaturas, os carbetos e nitretos presentes na matriz tendem a se dissolver e 

solubilizar na estrutura, corrigindo qualquer precipitação de carbetos de cromo e precipitados 

gerais que outros tratamentos térmicos poderiam provocar. A seguir estão os resultados dos 

ensaios e imagens da metalografia das amostras. 
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(a)                                                                 (b) 

Figura 4.11: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 1150Ag; (b) Detalhe da microestrutura 

com realce nos contornos de grão. 

 

 

(a)                                                           (b) 

Figura 4.12: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 1150Ar; (b) Detalhe da microestrutura com 

realce nos contornos de grão e precipitados. 

 

 

(a)                                                                  (b) 

Figura 4.13: Ensaio DL-EPR em amostra 1150Fo; (b) Detalhe da microestrutura com 

forte realce nos contornos de grão. 
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Pelas imagens acima se observa a capacidade de aumento de grão dessa liga ao ser 

aquecida a temperaturas elevadas, assim como exposto por Kuzucu et al. (1996). Esse 

fenômeno é oriundo da incapacidade da matriz ferrítica de realizar mudança de fase em estado 

sólido e, uma vez nessa condição, o material fica extremamente frágil. 

Olhando mais atentamente para essas amostras encontra-se contornos de grão 

deteriorados e precipitados atacados pelo ensaio. As “valas” surgidas nos contornos de grão 

são parte do processo de deterioração do metal e foi indicado por Lippold & Kotecki (2005). 

Na figura 4.14 estão imagens de maior aumento para caracterização das “valas”. 

 

 

(a)                                                                        (b) 

 

(c) 

Figura 4.14: (a) Amostra 1150Ag; (b) Amostra 1150Ar; (c) Amostra 1150Fo. 
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As amostras tratadas em temperaturas mais elevadas tendem a formar um conjunto de 

grãos maiores, enquanto as amostras tratadas a 900°C/1h tendem a apresentar maiores graus 

de sensitização e tamanho médio de grãos menor.  

A amostra 475-100 passou por tratamento térmico de envelhecimento, um tratamento 

que simula aplicações de longa duração a temperaturas mais baixas ou serviços a elevadas 

temperaturas. Desse modo, a peça esteve em forno a 475°C durante 100 horas e após esse 

período foi retirada e resfriada em água. O meio de resfriamento tem pouca influência nessa 

faixa de temperatura de forno porque abaixo dela o diagrama CCT do aço não apresenta 

nenhuma mudança microestrutural apreciável. O ponto analisado nessa amostra envelhecida é 

a correlação entre a resistência à corrosão e a precipitação de fases deletérias, como a fase α’, 

na resistência à corrosão intergranular. Como parâmetro para essa análise foi usado o trabalho 

desenvolvido por Souza et al. (2004). 

 

 

(a)                                                             (b) 

Figura 4.15: (a) Ensaio DL-EPR em amostra 475-100; (b) Imagem de superfície do 

material pós-ensaio. 

 

Assim como o ocorrido nas amostras de 900°C/1h e 1150°C/1h, a amostra 475-100 

apresentou índice Ir/Ia abaixo do encontrado anteriormente. Imagens adicionais da 

microestrutura foram salvas antes da análise em MEV. 
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(a)                                                                       (b) 

Figura 4.16: (a) Imagem com aumento de 20x; (b) Imagem com aumento de 40x. Ambas 

apresentam padrão de degradação dos contornos de grão e ataque às inclusões. 

 

 

(a)                                                                  (b) 

Figura 4.17: (a) Imagem da superfície da amostra 475-100; (b) Condição de grão em 

imagem de elétrons retroespalhados. 

 

As análises em MEV mostram o quanto a microestrutura sofreu degradação com o 

ensaio. Isso pode ser observado pela mudança de relevo entre os contornos de grão e a matriz, 

os poros que a peça apresenta e o ataque aos precipitados. Na Figura 4.18 está uma análise 

através da técnica EDS de pontos selecionados da microestrutura. 
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Figura 4.18: Indicação de pontos avaliados por EDS. 

 

 

Figura 4.19: Análise de composição química do ponto 1 da Figura 4.18. 

 



66 

 

 

Figura 4.20: Análise de composição química do ponto 4 da Figura 4.18. 

 

Diferentemente das amostras 900°C/1h, na amostra 475-100 a análise do contorno de 

grão não revelou grande montante de molibdênio, estando seu valor um pouco abaixo da 

concentração desse elemento no aço. Análises dos pontos 2 (poro) e 3 (matriz) seguem na 

Tabela 4.5. 

Tabela 4.5: Composição química de pontos avaliados na amostra 475-100. 

Elementos 
Composição química em peso (%) 

02 03 

Si 0,44 0,85 

Mo 1,61 2,22 

Cr 18,05 17,63 

Fe 79,90 79,30 
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A análise do modo e intensidade de sensitização de um aço inoxidável é informação de 

grande valia para os processos de soldagem e para aplicações gerais desses materiais. Através 

da avaliação do comportamento de sua microestrutura é possível realizar indicações 

apropriadas de tratamentos térmicos que recuperem a resistência à corrosão das ligas e juntas 

soldadas. Ao observar os resultados dos ensaios infere-se que a liga apresenta desgaste, 

principalmente, nos contornos de grão enquanto não apresenta picos de reativação.  

 

4.3 ENSAIOS DE CORROSÃO POR PITES 

 

Após a realização dos ensaios de corrosão DL-EPR foram realizados os ensaios de 

corrosão por pites segundo o método ASTM G61-86. Devido ao fato deste tipo de ensaio 

poder promover profundas valas (pits) foi decidido realiza-lo após os ensaios de polarização 

cíclica. Após os ensaios as amostras foram levadas ao microscópio ótico e fotografadas com e 

sem ataque de reagente metalográfico (reagente Vilella). Nas figuras 4.21, 4.22, 4.23 estão os 

resultados para amostras de 900°C/1h. 

 

 

(a)                                                         (b) 

Figura 4.21: (a) Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 900Fo; (b) Pite 

observado após ataque metalográfico. 
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(a)                                                        (b) 

Figura 4.22: (a) Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 900Ag; (b) Pite 

observado sem ataque metalográfico. 

 

 

 

(a)                                                               (b) 

Figura 4.23: (a) Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 900Ar; (b) Pite 

observado após ataque metalográfico. 

 

Após a realização das metalografias percebeu-se que alguns pites se iniciaram em 

inclusões na matriz, no entanto não foi possível reconhecer a espécie de precipitado que 

nucleou o pite. Os valores para potenciais de corrosão e de pites das amostras de 900°C/1h 

seguem na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6: Valores de potenciais de corrosão e de pite para amostras 900°C/1h. 

 

 

Com as imagens nota-se que os precipitados nas amostras se tornam sítios 

preferenciais para a nucleação de pites. Precipitados nos contornos de grão também podem 

representar locais suscetíveis à corrosão por pites. Sobre a tabela nota-se que, como esperado, 

os valores para a condição de resfriamento no forno sejam menores frente aos meios mais 

severos de resfriamento. Quanto mais extenso o período que o material experimenta 

temperaturas elevadas, maior é sua propensão de apresentar baixa resistência à corrosão em 

função da formação de estruturas pouco resistentes. A amostras 900Ar contradiz essa 

tendência e um exame mais aprofundado de suas características se torna necessário para 

avaliação dos resultados. 

Os resultados dos ensaios das amostras 1150°C/1h seguem abaixo. 

 

 

Identificação das amostras 

900Fo 900Ag 900Ar 

Potencial de corrosão 

- Ecorr (VSCE) 
-0,069 -0,168 -0,154 

Potencial de pite - 

Epite (VSCE) 
0,483 0,518 0,587 



70 

 

 

Figura 4.24: Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 1150Fo. 

 

 

Figura 4.25: Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 1150Ag. 

 



71 

 

 

Figura 4.26: Resultado do ensaio de corrosão por pites da amostra 1150Ar. 

 

Comparativamente às amostras 900°C/1h, as amostras de 1150°C/1h apresentaram 

curvas de histerese diferentes e valores para potenciais de pite superiores, indicando que sob 

esse tratamento térmico o aço se torna menos suscetível à corrosão por pites. Outro fator a 

corroborar com essa hipótese é o potencial de corrosão elevado. Porém, como o potencial de 

pites das amostras 1150Fo e 1150Ag foram superiores a 1,000VSCE corre-se o risco de a 

dissociação da água ter influenciado no resultado. Na Tabela 4.7 estão os valores de potencial 

de pite e de corrosão para as amostras 1150°C/1h. 

 

Tabela 4.7: Valores de potenciais de corrosão e de pite para amostras 1150°C/1h. 

 

Identificação das amostras 

1150Fo 1150Ag 1150Ar 

Potencial de corrosão 

- Ecorr (VSCE) 
0,046 -0,138 -0,093 

Potencial de pite - 

Epite (VSCE) 
1,119 1,202 0,829 
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Metalografias das amostras 1150Fo e 1150Ag com e sem ataque metalográfico estão 

nas figuras 4.27 e 4.28, respectivamente. 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 4.27: (a) Amostra 1150Fo sem ataque metalográfico; (b) Detalhe de pite em 

contorno de grão após ataque metalográfico. 

 

 

(a)                                                                          (b) 

Figura 4.28: (a) Amostra 1150Ag com ataque metalográfico; (b) Detalhe de fundo de 

pite. 

 

A Figura 4.29 apresenta um compilado de dados obtidos através dos ensaios. A 

tendência mostra que o uso da água como meio de resfriamento atenua os efeitos negativos 

que o tratamento térmico pode provocar no material, com a ressalva do comportamento 

apresentado pela amostra 900Ar. 
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Figura 4.29: Comparativo de potenciais de corrosão e de pite para amostras 900°C/1h e 

1150°C/1h. 

 

Observando a Figura 4.29 denota que o resfriamento em forno oferece os piores 

resultados quanto à corrosão por pites. Avaliando os resultados a partir da severidade da cada 

meio de resfriamento, a amostra 900Ar contradisse as expectativas e apresentou Epite superior 

à amostra 900Ag. Já na condição 1150°C/1h, a amostras 1150Ar apresentou Epite inferior à 

amostra 1150Fo. Para uma melhor avaliação desses resultados novos ensaios devem ser 

realizados para obtenção de média estatística mais representativa. 

O ensaio de pite também foi realizado na amostra 475-100. O resultado e metalografia 

estão abaixo. 
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Figura 4.30: Resultado de ensaio de corrosão por pites em amostra 475-100. 

 

 

Figura 4.31: Detalhes de pites nucleados em precipitados na matriz da amostra 475-100. 

 

Com os resultados da amostra 475-100 tem-se que seu potencial de pite permaneceu 

entre aqueles das amostras 900°C/1h e 1150°C/1h. O ponto mais importante destes resultados 
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é a indicação de que as inclusões apresentam papel fundamental na nucleação dos pites, 

notadamente as inclusões de titânio, que apresentam regularmente morfologia retangular. 

Nestas inclusões é possível observar regiões escurecidas que se tratam dos pites provocados 

pelos ensaios de polarização. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Nesta seção discute-se os resultados da pesquisa da liga AISI 444 e justificativas dos 

fenômenos encontrados. O presente trabalho fornece condições para as seguintes conclusões: 

1. O material trabalhado não apresenta endurecimento por tratamento térmico por 

não apresentar transformação martensítica por têmpera, restando como método 

de aumento de resistência mecânica apenas o trabalho a frio e o refino de 

grãos; 

2. A avaliação da microestrutura através de metalografia para observação em 

microscópio ótico e eletrônico mostrou que o material possui estrutura ferrítica 

com carbetos e nitretos espalhados por sua matriz, independente do tratamento 

térmico realizado; 

3. O trabalho corroborou com a literatura ao mostrar o aumento de grão 

pronunciado do material após tratamento térmico em altas temperaturas 

(1150°C); 

4.  A concentração de elementos estabilizadores microligantes (Ti e Nb) é 

suficiente para amenizar o efeito do carbono na formação de carbetos de cromo 

a elevadas temperaturas. Ao neutralizar o carbono, os elementos 

estabilizadores permitem que o material resista à corrosão intergranular com 

bom desempenho; 

5. O efeito de healing proposto por Číhal & Štefec (2001), a temperatura de 

780°C, e por Revie & Uhlig (2008), na faixa de 650-815°C, não parece ser 

efetivo mesmo para amostra de forno, a qual passa maior período de tempo 

dentro dessa faixa de temperaturas. Um tempo de aquecimento maior pode ser 

necessário para que a difusão de cromo seja tamanha a ponto de equilibrar sua 

dispersão na matriz da peça; 

6.  Apesar de não apresentar reativação em muitos dos experimentos, contornos 

de grão e precipitados na matriz se mostraram deteriorados após os ensaios 

DL-EPR. A perda de material nesses pontos levou à formação de valas e poros 

que puderam ser observadas através dos microscópios usados, o que configura 
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uma espécie de corrosão intergranular sem apresentar a sensitização do 

material; 

7. A estabilização do carbono pelo titânio e nióbio não evitou a formação de 

carbetos, nitretos e carbonitretos de molibdênio nos contornos de grão. O 

molibdênio, por ser um elemento capaz de sensitizar o material, pôde se formar 

em regiões de maior conforto energético e favoreceu o processo de fragilização 

da peça; 

8. A liga AISI 444 apresentou bom desempenho quanto à corrosão por pites, com 

especial atenção às amostras resfriadas em água. Por não apresentar 

transformação por têmpera, essa é uma boa opção de manejo do material para 

manter bons índices de resistência à corrosão, sendo as tensões térmicas o 

maior empecilho para essa manobra; 

9. Os resultados permitiram afirmar que os precipitados na matriz ferrítica atuam 

como nucleadores de pites. Muitos desses precipitados são estruturas oriundas 

da adição de elementos estabilizadores úteis para a manutenção da resistência à 

corrosão intergranular da liga.  
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6 PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base no estudo realizado propõe-se os seguintes trabalhos futuros para 

aprofundamento do conhecimento da liga AISI 444: 

1. Realizar novos ensaios de DL-EPR e de corrosão por pites com diferentes 

soluções e comparar com literatura disponível para compreender melhor o 

comportamento do material; 

2. Analisar em MEV a correlação dos precipitados de titânio com a nucleação de 

pites; 

3. Buscar outras temperaturas de recozimento para se realizar esse estudo e outras 

alternativas de envelhecimento que estejam no intervalo de temperaturas do 

efeito healing para avaliação de sua eficácia; 

4. Investigar um método capaz de avaliar o efeito específico dos carbetos e 

nitretos de molibdênio sobre a resistência à corrosão intergranular; 

5. Investigar a composição química dos precipitados, a morfologia e a nucleação 

dos pites surgidos nos contornos de grão e nos precipitados; 

6. Investigar a variação da resistência à corrosão por pites com a temperatura 

através do ensaio CPT (Critical Pitting Temperature) para amostras 

submetidas a diferentes tratamentos térmicos; 

7. Investigar a influência da fase deletéria α’ na resistência à corrosão 

intergranular e por pites e sua interferência nos resultados dos ensaios de 

impacto Charpy para diferentes tratamentos térmicos; 

8. Realizar ensaios de dureza em outras condições de tratamento térmico e na 

amostra 475-100. 
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