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RESUMO 

 

O surgimento dos aços inoxidáveis supermartensíticos ocorreu na década de noventa, 

mediante a alta demanda da indústria petrolífera na busca por alternativas de materiais 

economicamente mais eficientes para o uso em dutos de revestimento e produção de petróleo 

e gás natural, principalmente em poços offshore. Nessa época, os aços inoxidáveis 

supermartensíticos foram originados a partir de modificações do aço inoxidável martensítico 

convencional, pelo qual foi reduzido o teor de carbono (<0,03%) com intuito de se aprimorar 

a soldabilidade, além de terem sido adicionados teores de Ni (4-6%) e Mo (1-2%) para obter 

boa relação de equilíbrio de propriedades mecânicas e resistência à corrosão. No presente 

trabalho, foram caracterizadas duas amostras de mandris de aços inoxidáveis 

supermartensíticos forjados classes 95Ksi (FAM003) e 110Ksi (FBM001), a partir da análise 

química por combustão e pelo método de espectrometria de emissão ótica com plasma, pela 

avaliação das propriedades mecânicas, via ensaios de tração, ensaios de impacto Charpy a -

10°C e por ensaios de dureza Vickers. A susceptibilidade à corrosão intergranular foi avaliada 

pelo método de polarização eletroquímica de reativação cíclica (DL-EPR), tanto para 

amostras no estado recebido, como no estado temperado a 1000°C por 40 minutos, resfriadas 

em água. Os resultados obtidos permitiram classificar as amostras FAM003 e FBM001 como 

aços inoxidáveis supermartensíticos classes UNS S41427 e UNS S41426, respectivamente, 

segundo a norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156. Contudo, foi reportado um teor de 

carbono elevado para a amostra FAM003 por um dos laboratórios, acima do limite 

estabelecido para os AISM, além de picos de dureza ao longo da seção transversal da amostra 

FBM001, superiores ao máximo recomendado pela norma para a classe UNS S41426. 

Adicionalmente, foi possível constatar pelos ensaios de tração, que os materiais dos dois 

mandris testados estão corretamente enquadrados as suas classes comerciais, visto que todos 

os resultados para as amostras FAM003 e FBM001, apresentaram tensões limites de 

escoamento superiores a 95Ksi e 110Ksi, respectivamente. Por fim, os ensaios de DL-EPR 

mostraram que ambos os materiais no estado recebido sensitizaram a solução de 0,25 mol/L 

de H2SO4 com 0,01 mol/L de KCSN, em que esse efeito pode ter sido consequente dos 

materiais terem sofrido possíveis tratamentos térmicos de revenido a altas temperaturas 

durante suas fabricações. 

 

Palavras-chave: Aços inoxidáveis supermartensíticos, corrosão intergranular, 

sensitização, mandris, flowline, petróleo  



 

 

ABSTRACT 

 

During the 1990s, researches for economically more efficient alternatives of materials 

for use in oil and natural gas production and coating pipelines, mainly in offshore wells, 

provided the emergence of supermartensitic stainless steels. At that time, the supermatensitic 

stainless steels derivated from adjustments in the conventional martensitic stainless steel, 

whereby the carbon content was reduced (<0.03%) in order to improve the weldability, as 

well as additions of Ni (4-6%) and Mo (1-2%) were carried out to achieve a good balance of 

mechanical properties and corrosion resistance. In the present assessment, two samples of 

forged supermartensitic stainless steel mandrels of 95Ksi (FAM003) and 110Ksi (FBM001) 

were characterized. The characterization of these samples were carried out by chemical 

analysis through optical emission and combustion spectrometry methods, and also by the 

evaluation of mechanical properties, through tensile tests, Charpy impact tests at -10ºC, and 

by Vickers hardness tests. The susceptibility to intergranular corrosion was analyzed by 

Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation tests (DL-EPR) for both samples 

in the as received state, and in the condition as quenched at 1000 ºC for 40 minutes cooled in 

water. Regarding the analysis of the obtained results, it was possible to classify the samples 

FAM003 and FBM001 as UNS S41427 and UNS S41426, respectively, in accordance to the 

supermartensitic stainless steels classes stated by the ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 

provisions. However, one of the laboratories reported a high carbon content for the FAM003 

sample, above the limit established for AISM. The hardness tests results have also shown 

peaks of hardness along the cross section of the FBM001 sample, higher than the maximum 

recommended by the ISO 15156 standards for the UNS S41426 class. In addition, tensile tests 

results established that the materials of mandrels tested are properly classified according to 

their commercial grades, since all results for both FAM003 and FBM001 samples presented 

yield strengths higher than 95Ksi and 110Ksi, respectively. Finally, the DL-EPR tests showed 

that both materials in the received state sensitized to the solution of 0.25 mol/L H2SO4 with 

0.01 mol/L KCSN, which this result may have been generated by possible heat treatments of 

tempering at high temperatures on these materials during their manufacturing processes. 

 

Keywords: Supermartensitic stainless steel, intergranular corrosion, 

sensitization, mandrels, flowline, petroleum 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

Segundo Kvaale, Olsen, & Statoil (1999), na década de 90, a crescente demanda por 

materiais de boa soldabilidade, resistentes à corrosão e combinados a uma satisfatória relação 

de resistência mecânica e tenacidade, para a aplicação em tubulações de poços de petróleo 

com moderados graus corrosivos, principalmente em casos offshore, levaram a indústria de 

óleo e gás a investir largamente em pesquisas e no desenvolvimento de ligas economicamente 

mais viáveis. 

Neste período, durante as fases iniciais de desenvolvimento dos poços satélites de 

Asgard e Gullfaks, a Statoil calculou a necessidade de cerca de 20 mil toneladas de ligas 

resistentes à corrosão (Corrosion Resistant Alloy, CRA) para aplicação nas tubulações. Além 

disso, existia a necessidade de adquirir todo o material dentro de um período de 18 meses. 

Após uma apuração, a companhia percebeu que a demanda que necessitava era 

consideravelmente superior à capacidade de fornecimento do mercado, e diante deste cenário, 

a Statoil decidiu investir fortemente na qualificação dos Aços Inoxidáveis Supermartensíticos 

(AISM) (Kvaale, Olsen, & Statoil, 1999).   

 A empresa petrolífera se atentou que seu sucesso dependeria de uma estreita relação 

com as siderúrgicas. Inicialmente, as indústrias Japonesa e Europeia mostraram-se bastante 

positivas quanto a solicitação, porém no desfecho, o projeto piloto foi estabelecido com 

suporte de quatro siderúrgicas japonesas e apenas uma europeia, devido ao pensamento 

conservador do mercado europeu quanto ao fornecimento de materiais para testes (Kvaale, 

Olsen, & Statoil, 1999).   

Os maiores desafios do projeto de qualificação dos AISM para tubulações flowline 

eram a sua soldabilidade, a seleção de consumíveis e dos processos de soldagem, bem como 

os efeitos corrosivos na estrutura, principalmente na Zona Termicamente Afetada (ZTA). 

Desta forma, a busca por um método de soldagem eficiente atrelado a um bom custo benefício 

foi priorizada, e seguida pela análise corrosiva do material (Kvaale, Olsen, & Statoil, 1999).   

 No caso dos tubos de revestimento e produção (“tubulars” e “casings”), a maior 

dificuldade da indústria de petróleo era buscar soluções alternativas mais viáveis às opções da 

época, isto é, os aços carbono com inibidores de corrosão, os aços carbono revestidos, os aços 

inoxidáveis duplex e os superduplex (Rovere, 2014).  

No que diz respeito aos aços carbonos, a redução do custo dos AISM está atrelada à 

sua melhor resistência à corrosão, dispensando-se a necessidade da aplicação de 
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revestimentos ou inibidores (Rovere, 2014). Já comparando-se aos aços inoxidáveis duplex e 

os superduplex, os AISM podem apresentar não só melhor resistência mecânica, mas também 

custo de fabricação significativamente inferior (Müri, 2009).  

Segundo Silva (2011), os AISM surgiram como derivações dos aços inoxidáveis 

martensíticos convencionais, tais como o AISI 410, 420 e 431, para aplicações mais críticas 

ou que exigiam melhores performances. As modificações foram obtidas por meio da redução 

da massa percentual de carbono (<0,03%), e através da adição de elementos de liga como 

níquel (4 – 6%) e molibdênio (1 - 2%).  

Para aços com 12 a 13% de cromo, a redução do percentual de carbono tem como 

efeito um incremento em sua soldabilidade, ao mesmo tempo que a introdução de molibdênio 

eleva consideravelmente sua resistência à corrosão. A adição de níquel mostra-se 

fundamental, pois intensifica sua resistência mecânica ao facilitar a transformação 

martensítica durante o resfriamento rápido, provocada pela expansão do campo austenítico até 

o ponto em que a formação da fase ferrítica é majoritariamente evitada (Hernández, 2016). 

Segundo Kondo (1999), a adição de pequenos teores de titânio e nióbio ao AISM 

também pode ser aplicada, visando-se aumentar a resistência à corrosão intergranular, bem 

como melhorar as propriedades mecânicas. Esses elementos possuem alta afinidade tanto com 

o carbono quanto com o nitrogênio, formando carbonetos e nitretos de Ti e Nb 

preferencialmente em relação aos de Cr, graças as suas formações em temperaturas mais 

elevadas. 

Ao impedir a precipitação intergranular de carbonetos de cromo, aprimora-se a 

estabilidade da película passiva que, por consequência, reduz consideravelmente o grau de 

sensitização do AISM. Por este efeito, a adição de Nb promove um aumento na resistência à 

corrosão intergranular quando submetido a meios agressivos e suscetíveis (Folkhard, 1998), e 

na resistência à corrosão por pite na presença de eletrólitos formados por cloretos e sulfetos 

(Hernández, 2016). 

Portanto, as modificações realizadas nos aços inoxidáveis martensíticos convencionais 

fizeram com que os AISM apresentem uma boa relação de propriedades mecânicas, 

resistência à corrosão e custo, para utilização em ambientes neutros e levemente ácidos. Os 

AISM entraram no mercado como aços inoxidáveis martensíticos modificados, com objetivo 

de se atingir melhor resistência à corrosão e soldabilidade, sem necessidade de pré-

aquecimento antes do processo de soldagem (Hernández, 2016).  
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1.2 MOTIVAÇÃO 

Atualmente, o grande volume de produção de AISM é direcionado para tubos sem 

costura, que por sua vez são aplicados em tubulações de revestimento, de produção, e 

acessórios, em um complexo sistema que vem abaixo da árvore de natal molhada. Em geral, 

os tubos são unidos por juntas roscadas, porém, alguns equipamentos incorporados à linha, 

chamados de mandris, podem ser constituídos por juntas soldadas, unindo trechos de tubos 

sem costura com peças forjadas de AISM. Estes mandris são utilizados para injeção de gás ou 

produtos químicos nos reservatórios, com intuito de se melhorar a produtividade nesses poços 

(Tavares et al., 2018). 

Embora seja um material de melhor soldabilidade do que os aços inoxidáveis 

martensíticos convencionais, os AISM também exigem um cuidado especial na soldagem, 

sobretudo na realização do tratamento térmico pós-soldagem. Recentemente, falhas ocorreram 

em mandris de injeção de químicos/gás, uma delas reportada por Tavares et al. (2018).  

As falhas observadas por Tavares et al. (2018) ocorreram nas juntas soldadas de 

mandris de AISM, conectando tubos sem constura laminados a frio, com componentes 

forjados. Foram analisados picos de dureza excessivos na Zona Termicamente Afetada (ZTA) 

e na zona fundida das juntas soldadas, que geraram concentrações de tensões determinantes 

para a ocorrência das falhas por Corrosão Sob Tensão por cloreto (CST) ou corrosão sob 

tensão por sulfeto (Sulfide Stress Corrosion Cracking, SSCC).  

Essas falhas motivaram a realização da caracterização de amostras de dois mandris 

forjados de AISM. Os mandris para realização dos ensaios foi fornecido por um dos principais 

fornecedores do mercado. As peças diferem, a princípio no nível de resistência mecânica, 

sendo identificadas como AISM 95 e AISM 110, referentes as classes comerciais 95Ksi e 

110Ksi, respectivamente. 

Adicionalmente, diante da enorme importância econômica da indústria de óleo e gás 

no planeta, assim como a relevância e a frequência do emprego de mandris para aprimorar a 

produtividade de reservatórios de petróleo, torna-se fundamental realizar uma pesquisa 

extensa e detalhada sobre os AISM, tendo em vista a sua crescente utilização não só na 

fabricação de mandris, mas também em tubulações de revestimento e produção (Tavares et 

al., 2018). 

 

1.3 OBJETIVOS 

O principal objetivo do presente trabalho é realizar a caracterização de amostras de 

duas peças de mandris forjados de AISM, a partir de análises químicas, ensaios mecânicos e 
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ensaio de senstização, visando-se verificar a classe de AISM que os materiais testados 

pertencem, segudo a norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156. Esta norma estabelece 

critérios e recomendações para seleção de materiais para uso em ambientes produtivos de óleo 

e gás contendo H2S.  

Adicionalmente, este projeto tem como finalidade efetuar a análise das principais 

propriedades mecânicas das amostras, identificando as semelhanças e diferenças 

determinantes entre os materiais. A intenção dessa análise é averiguar se os dois mandris 

estariam aptos a operar nas condições estabelecidas pela norma ANSI/NACE MR0175/ISO 

15156, mediante os resultados obtidos nos testes.  

Outro ponto importante é obter os perfis de dureza das amostras ao longo de suas 

seções transversais, desde a parede interna até a externa, por meio do ensaio de dureza 

Vickers, visando-se verificar se os valores estão coerentes com os limites de dureza 

estipulados para as classes de AISM da norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156. Além 

disso, caso ocorra, a identificação de picos de dureza excessivos ao longo das seções 

transversais das amostras deverá ser considerada de forma cautelosa, tendo em vista suas 

gravidades ao gerarem picos de tensão no material, que podem acarretar em falhas causadas 

por CST ou SSCC, semelhantes as observadas por Tavares et al. (2018), citadas 

anteriormente.  

Por fim, o presente trabalho ainda tem como objetivo investigar se os materiais das 

amostras dos dois mandris contêm as propriedades mecânicas mínimas compatíveis com as 

suas respectivas classes comerciais. Essa confirmação poderá ser verificada a partir dos 

resultados dos ensaios de tração, onde os materiais deverão apresentar tensões limite de 

escoamento superiores as mínimas estabelecidas para suas respectivas classes, sendo estas, 

95Ksi e 110Ksi.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Segundo Silva (2010), os aços inoxidáveis são ligas ferrosas com adições variáveis de 

elementos de liga, como níquel e molibdênio, contendo ainda uma massa percentual mínima 

de 11% de cromo, que normalmente elevam a resistência à corrosão e à oxidação. Esses aços 

são adequados em cenários que exijam elevada resistência à corrosão, ou resistência 

mecânica, ou ainda para altas temperaturas de trabalho, ou em condições operacionais cujo 

uso dos aços carbono ou baixa liga não são economicamente viáveis.  

Apesar do conceito de resistência à corrosão ser um efeito relativo entre o material e 

seu ambiente de trabalho, essa característica nos aços inoxidáveis é normalmente decorrente 

da formação de uma camada fina superficial de óxido de cromo e de outros elementos de liga, 

capaz de proteger ou passivar o aço inoxidável em meios suscetíveis (Silva, 2010). 

A passivação baseia-se na geração de uma película delgada de óxido de cromo e a 

estabilização ou dissolução dessa camada no meio corrosivo. Ao ser formada, a 

impermeabilidade e a taxa de dissolução dessa camada no meio regem a resistência à 

corrosão, tanto do tipo generalizada quanto do tipo localizada, sendo essa última de grande 

relevância no desempenho dos aços inoxidáveis (Silva, 2010). 

A característica anticorrosiva dos aços inoxidáveis está diretamente influenciada pelo 

aumento da massa percentual de cromo no potencial anódico do material. A figura 1 

demonstra a variação do potencial de passivação na presença de O2 com a corrente para três  

aços diferentes, em que a porcentagem de cromo eleva-se gradativamente da curva 1 para a 

curva 3 (McGraw-Hill, 1977). 
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Figura 1: Influência do cromo no potencial de passivação (Metals Handbook vol 13A, 2003) 

 

Quanto a sua composição química, normalmente os aços inoxidáveis não contém uma 

quantidade percentual de cromo acima de 30%, ou de ferro abaixo de 50%. Elementos de liga, 

como níquel, molibdênio, titânio, cobre, nióbio, silicio, selênio, e até mesmo o nitrogênio 

podem ser adicionados nesses materiais, com intuito de aprimorar suas propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão. O carbono geralmente constitui faixas de 0,03% até 

mais que 1,0% para certos graus martensíticos. (Davis, 1994) 

Quanto à sua fabricação, mesmo com todas suas especificações e diferentes classes, os 

aços inoxidáveis podem ser moldados e fabricados a partir de métodos convecionais. Sendo 

assim, estes podem ser produzidos e usados no estado fundido, sinterizado, em forma de 

lingote gerado por laminação ou forjamento, em forma de produtos planos (folhas, chapas, e 

placas) confeccionados por forjamento contínuo, apresentando ainda a possibilidade de 

automação de todos esses processos. A união de elementos constituídos por aços inoxidáveis 

pode ser realizada por soldagem, brasagem, ou por cola adesiva. (Davis, 1994) 

Uma função bastante aplicada no mercado para diversos setores da indústria, é a 

utilização dessas ligas como revestimentos integrais ou clads para aços carbono 

convencionais, para aços baixa liga, ou para ligas não ferrosos. Esse tipo de proteção 

anticorrosiva também é frequentemente usado em ambientes agressivos contendo misturas de 

CO2 e H2S, que exijam uma boa resitência mecânica. Contudo, sua utilização dependerá das 

condições inerentes do projeto, que por sua vez, definirão se a aplicação será financeiramente 

viável ou não (Davis, 1994). 
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Finalmente, os aços inoxidáveis ainda podem ser classificados em cinco famílias 

principais. Quatro destas são baseadas nas suas microestruturas cristalográficas 

predominantes em temperatura ambiente: ferrítica, austenítica, martensítica e duplex 

(austenítica e ferrítica). A última classe é caracterizada pelo seu tipo de tratamento térmico ao 

invés de sua microestrutura, denominado aço inoxidável endurecido por precipitação (Davis, 

1994). 

Todas as cinco famílias principais desse tipo de material terão semelhanças 

comparadas aos aços carbono ou ligas não ferrosas, como ligas de alumínio e de cobre, por 

exemplo. Apesar da enorme variedade de propriedades físicas e mecânicas, como resistência 

mecânica, dureza e ductilidade, a principal característica que irá determinar a aplicação do aço 

inoxidável é a sua resistência à corrosão. A figura 2 destaca a variação dessas propriedades, 

de acordo com a classe e a condição metalúrgica do aço inoxidável (Davis, 1994). 

 

 

Figura 2: Propriedade dos aços inoxidáveis de acordo com sua família e condição de 

fabricação (Adaptado de Davis, 1994). 

 

2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERMARTENSÍTICOS 

Os AISM foram originados através de modificações dos aços inoxidáveis 

martensíticos convencionais, como o AISI 410, 420 e 440, para aplicações em condições mais 

severas, incluindo elevadas pressões, temperaturas e ambientes agressivos. As propriedades 

desejadas foram obtidas por meio da redução da massa percentual de carbono (<0,03%), e a 

partir da adição de elementos de liga como níquel (4 – 6%) e molibdênio (1 - 2%) (Silva, 

2011).  
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Ainda segundo Silva (2011), essas modificações promovem uma melhora considerável 

na resistência à corrosão, soldabilidade e tenacidade em baixas temperaturas, comparando-se 

aos aços inoxidáveis martensíticos normais. A figura 3 demonstra o efeito da temperatura na 

corrosão por pite e na CST do AISM em comparação ao aço inoxidável martensítico 

convencional. Observa-se a significativa superioridade dos AISM nestes testes. 

 

 

Figura 3: Influência da temperatura na taxa de corrosão, corrosão localizada e CST do AISM 

comparado ao aço inoxidável martensítico convencional; Condições experimentais: 0,001MPa 

de H2S, 3MPa de CO2, 5% de NaCl, 100% do limite de escoamento, imerso por 360h 

(Adaptado de Silva & Modenesi, 2010). 

 

Apesar dos conteúdos reduzidos de carbono, os AISM apresentam limite de 

escoamento e de ruptura superiores aos dos aços inoxidáveis ferríticos, austeníticos e duplex, 

devido à sua estrutura martensítica temperada (Silva, 2011). Além disso, o seu custo de 

fabricação é significativamente inferior aos dos aços duplex e superduplex (Zepon & 

Bolfarini, 2013). 

Segundo Hernández (2016), o surgimento desse material, em meados da década de 90, 

foi decorrente da necessidade das grandes empresas do setor de óleo e gás em buscar 

alternativas economicamente mais viáveis que as opções existentes da época, para a produção 

de dutos de extração de petróleo, principalmente no âmbito offshore.  
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Em 1995, a Statoil lançou a aplicação inédita dos AISM, superando o desafio da 

questão da soldabilidade que esse material vinha enfrentando na época, nos poços satélites de 

Asgard e Gullfaks. Entretanto, as condições específicas desses projetos necessitaram a 

utilização de aços com média ou alta liga, devido à susceptibilidade à corrosão por CO2 e H2S 

(Kvaale, Olsen, & Statoil, 1999).  

No final do século vinte, a indústria japonesa chegou a produzir tubos de paredes finas 

de AISM em larga escala, contudo, devido a uma reestruturação do setor petrolífero no país, a 

produção cessou posteriormente (Hernández, 2016). 

Atualmente, a indústria classifica e fornece três principais composições dos AISM: 

baixa liga (11Cr – 2Ni), média liga (13Cr – 4,5Ni – 1,5Mo) e o alta liga (13Cr – 6Ni – 

2,5Mo). A tabela 1 apresenta as composições químicas típicas dessas três classes, destancando 

que a diferença básica entres as classes está definida pelos teores de Cr, Ni e Mo. 

 

Tabela 1: Composição química das três classes de aços inoxidáveis supermartensíticos 

(Dufrane, 1999). 

 

 

Segundo Zepon & Bolfarini (2013), o fundamento metalúrgico básico para atingir as 

propriedades mecânicas, físicas e estruturais desejadas dos AISM, é elevar o teor de cromo 

efetivo em solução sólida na matriz, através da redução do conteúdo percerntual de carbono. 

Adicionalmente, introduz-se proporções de níquel ao material, visando-se aumentar a lupa 

austenítica do seu diagrama Fe-Cr, de forma a favorecer a transformação martensítica e evitar 

a presença de Ferrita Delta (δ) na microestrutura resultante. Além disso, a adição de 



19 

 

 

molibdênio em quantidades percentuais de 1 à 2%, também geram o efeito austenitizante 

semelhante ao do níquel, e ainda elevam as resistências à corrosão por pite e à CST do 

material. 

A tabela 2 demonstra os resultados de estudos realizados das propriedades mecânicas 

típicas das três classes de AISM. Cabe mencionar, entretanto, que uma mesma liga pode 

apresentar diferentes níveis de propriedades mecânicas a partir da variação de processos 

metalúrgicos e dos critérios de tratamentos térmicos aplicados, principalmente os parâmetros 

referentes ao tratamento térmico de revenido (Deleu, Dhooge, & Dufrane, 1999). 

 

Tabela 2: Propriedades mecânicas típicas das três classes de aços inoxidáveis 

supermartensíticos (Deleu, Dhooge, & Dufrane, 1999). 

 

 

2.2.1 Aplicação dos aços inoxidáveis supermartensíticos 

Certamente, a eficiente relação de resistência mecânica e tenacidade em temperaturas 

baixas, aliada a uma boa soldabilidade e resistência à corrosão, tanto localizada quanto 

generalizada, permitiram que os AISM se tornassem uma alternativa econômica cada vez 

mais visada em relação aos aços carbono. Esse cenário foi configurado essencialmente pela 

ausência da necessidade de aplicação de revestimentos e inibidores de corrosão aos AISM 

(Singh & Nanda, 2013). 

Segundo Singh & Nanda (2013), dentre as aplicações dos AISM estão, oleodutos de 

produção de petróleo e gás natural, construção naval, plataformas de perfuração offshore, 

corpos de válvulas, indústria de pás e turbinas hidráulicas e na fabricação de tubos de alta 

pressão para geração de energia.  
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2.2.2 Efeito dos elementos de liga  

Nesta seção serão analisados os diagramas de fases dos principais elementos de liga 

presentes na composição química dos AISM, a fim de se compreender integralmente os 

fundamentos abordados até o momento, assim como os efeitos causados na miscroestrutura, 

na estabilidade das fases e nas suas propriedades mecânicas. 

 

2.2.2.1 Carbono e Cromo 

A redução do teor de carbono eleva a soldabilidade dos AISM, pois se obtem uma 

martensita de extra baixo carbono, de boa tenacidade e muito menos susceptível à trinca a 

frio. Proporções de até 0,03% de carbono proporcionam uma ZTA com boa tenacidade e de 

considerável resistência à corrosão, dispensando-se a necessidade de préaquecimento ou 

tratamentos térmicos pós-soldagem (Zepon & Bolfarini, 2013). 

O cromo é um componente básico e fundamental nos aços inoxidáveis, além de um 

forte estabilizador da ferrita, sendo o principal elemento responsável pelo aumento da 

resistência à corrosão. Seu incremento aumenta gradativamente a resistência à corrosão por 

meio da formação de um filme superficial passivante que exerce proteção em diversos meios. 

A relação entre as massas percentuais de cromo e carbono influenciam nas 

transformações de fases nos aços inoxidáveis. No diagrama Fe-Cr, que será visto em breve, é 

previsto a formação de duas fases ferríticas distintas: uma proveniente da solidificação, 

geralmente com grãos grosseiros e morfologia típica de solidificação, denominada ferrita 

delta (δ), e outra decorrente da decomposição da austenita (γ) durante o processo de 

resfrimaneto, a Ferrita Alfa (α). Além disso, o diagrama ilustra uma região de formação da 

fase ferrítica delta junto à austenita (δ + γ), que varia com a massa percentual de cromo e 

carbono. 

O aumento do teor de carbono no aço amplia o campo austenítico (γ), enquanto que o 

crescimento da porcentagem de cromo eleva a tendência da formação da ferrita, que nos 

AISM, resulta na redução de resistência mecânica e tenacidade. A figura 4a apresenta o 

diagrama Fe-Cr para um aço com C < 0,01%, e a 4b ilustra o mesmo diagrama para um aço 

com C = 0,05%.  



21 

 

 

 

Figura 4: Diagrama Fe-Cr com teores de C < 0,01% (a) e C = 0,05% (b), demonstrando os 

campos de fases austenítico (γ), ferrítico alfa (α) e ferrítico delta (δ) (Hernández, 2016). 

 

2.2.2.2 Níquel 

O níquel também é um elemento de liga fundamental para o desenvolvimento do 

AISM, pois como esses aços apresentam quantidades reduzidas de carbono e nitrogênio, ele 

será o responsável por promover a expansão da lupa austenítica no diagrama Fe-Cr, até o 

ponto cuja formação de ferrita seja majoritariamente evitada (Hernández, 2016). Além de ser 

um elemento estabilizador da austenita (γ), adições de níquel ainda promovem um incremento 

na tenacidade do material.  

Durante o processo de resfriamento, em condições de equilíbrio ou próximas, a 

austenita transforma-se em ferrita alfa (α) e carbonetos, com estrutura cristalina CCC, porém 

caso o processo ocorra rapidamente, predomina-se a transformação martensítica, pelo qual a 

austenita transforma-se na martensita. Contudo, adições excessivas de níquel podem 

promover a redução da temperatura crítica (Mi), até um ponto em que a transformação 

martensítica seja impossibilitada, causando o aparecimento de austenita retida na 

microestrutura resultante (Silva & Modenesi, 2010). 

A figura 5 demonstra a variação do campo austenítico no diagrama Fe-Cr sob a 

influência de diferentes teores de níquel (0, 1, 4 e 6%) para um aço cuja massa percentual de 

carbono é equivalente a 0,05%. 
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Figura 5: Influência de diferentes teores de níquel (0, 1, 4 e 6%) no campo austenítico de um 

aço com C = 0,05% (Hernández, 2016). 

 

2.2.2.3 Molibdênio 

O molibdênio, assim como o cromo, apresenta papel fundamental na melhoria da 

resistência à corrosão do AISM, principalmente para corrosão localizada por pites e CST. 

Contudo, o Mo pode promover o surgimento de fases intermetálicas no material, por ser um 

elemento estabilizador da fase ferrítica (δ), devendo ser balanceado com elementos 

austenitizantes, como níquel, carbono, nitrogênio e manganês. 

Segundo estudos realizados por Carrouge (2002), normalmente o molibdênio é 

adicionado em teores de 0 a 2% nos AISM, dependendo da agressividade do ambiente de 

serviço. A figura 6 demonstra claramente a redução do campo austenítico no diagrama Fe-Cr-

Mo com o incremento da massa de Mo. 
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Figura 6: Influência do teor de Mo no diagrama Fe-Cr-Mo (Carrouge, 2002). 

 

Considerando que uma das principais aplicações dos AISM é em tubulações de 

produção em plataformas de petróleo offshore, frequentemente essas ligas estarão sujeitas a 

condições de trabalho apresentando elevadas tensões, temperaturas, e meios contendo 

cloretos, sulfetos e CO2, isto é, agentes agressivos à camada passivante. Desta forma, a CST é 

uma questão recorrente e crítica nessa indústria.  

Na figura 7, é possível observar a redução drástica da taxa de corrosão e da 

susceptibilidade à CST com o aumento da massa de Mo nos aços baixo carbono. Os 

resultados presentes na figura abaixo concluem que com a adição de pelo menos 2% de Mo, 

não há fratura por CST. Entretanto, pode-se observar que aços com teores inferiores ou 

equivalentes à 1% de Mo estão sujeitos à CST e formação de pite, quando aplicados sob uma 

tensão constante próxima ao limite de escoamento do material, em meios contendo uma 

pressão parcial de H2S de 0,001MPa, pressão parcial de CO2 de 3,0 MPa, 5% NaCl a 25° C. 
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Figura 7: Influência do teor de Mo na taxa de corrosão e susceptibilidade à trinca de estresse 

por sulfetos em aços baixo carbono (Kondo, Ogawa, Amaya, Ueda, & Ohtani, 2002). 

 

2.2.2.4 Titânio  

 Segundo Oikawa & Strohaecker (2009), o titânio é um forte constituinte estabilizador 

da ferrita, que influencia na formação de uma martensita mais macia ao impedir o 

endurecimento secundário durante o tratamento térmico de revenido.  

Por ser um elemento refinador de grãos e estabilizador do carbono, o titânio melhora o 

desempenho da soldabilidade dos aços inoxidáveis, ao limitar o crescimento dos grãos na 

zona fundida, e por meio da precipitação de carbonetos de titânio estáveis que impedem o 

endurecimento excessivo provocado pelos ciclos térmicos de soldagem (Müri, 2009). 

A elevada afinidade do titânio pelo carbono e nitrogênio favorece a formação de 

carbonitretos de titânio, muito estáveis em comparação com os carbonitretos de cromo, 

vanádio e molibdênio. Em aços inoxidáveis, a precipitação de fases ricas em Cr e Mo levam à 

formação de regiões empobrecidas nesses elementos, pelos quais são fundamentais para 

manter a camada passivante estável. 

Segundo TURNBULL & GRIFFITHS (2003), para que os AISM apresentem as 

ótimas propriedades mecânicas de resistência à tração e tenacidade, é necessário que sejam 

realizados tratamentos térmicos de austenitização, seguido de têmpera e de revenido. 

Entretanto, as propriedades resultantes são determinadas principalmente pelos parâmetros 

ligados ao tempo de e temperaturas do revenido, pelo qual proporcionará as transformações 

de fase e precipitações, podendo influenciar diretamente na resistência à corrosão do material. 
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Nos AISM com pequenas adições de titânio, a formação de carbonitretos de titânio 

ocorrem em temperaturas mais elevadas do que as temperaturas de precipitação de 

carbonitretos de cromo. Consequentemente, é evitado a formação de fases deletérias em 

cromo na matriz do aço, elevando sua reistência à corrosão intergranular ou reduzindo seu 

grau de sensitização (Hernández, 2016). 

  

2.2.2.5 Nióbio 

 O nióbio também é um elemento ferritizante, estabilizador do carbono e nitrogênio, 

cuja função é semelhante à do titânio nos AISM. O Nb tende a ligar-se preferencialmente aos 

intersticiais de carbono e nitrogênio, inibindo a precipitação de carbonitretos de Cr, 

mantendo-o em solução sólida, e reduzindo assim, o grau de sensitização do aço. 

O estudo realizado por Hernández et al., 2016, explica que para ocorrer a precipitação 

de carbonetos de cromo (Cr23C6) nos AISM com adições de Nb, a solubilização do Nb deve 

ocorrer em baixas temperaturas, visto que a precipitação de Cr23C6 acontecem em temperatuas 

inferiores (em torno de 800°C) as temperaturas de precipitação dos carbonetos de nióbio 

(NbC), que ocorrem na faixa de 1000°C. Consequentemente, como se trata de um processo 

cineticamente desfavorável, os NbC são formados em altas temperaturas e são mantidos até 

temperaturas mais baixas, acarretando em uma microestutura final sem presença de Cr23C6.  

Nesse mesmo trabalho, os pesquisadores analisaram os graus de sensitização e a 

resistência à corrosão por pite, de dois aços inoxidáveis supermartensíticos com 2% de Mo, 

um sem adições de Nb (SM2Mo) e o outro com cerca de 0,11% de Nb (SM2MoNb), para 3 

temperaturas diferentes de revenimento (550°C, 575°C e 600°C) por 2h com resfriamento ao 

óleo. Buscando-se reduzir erros de interpretação nos resultados, ambos os aços foram tratados 

termicamente para dissolução da ferrita a 1050°C durante 48 horas, com resfriamento ao ar, 

seguido de um reaquecimento na mesma temperatura por 30 minutos, também resfriado ao ar, 

com intenção de diminuir os grãos austeníticos. 

A resistência à corrosão por pite foi avaliada através de ensaios de polarização 

potenciodinâmica num potenciostato/galvanostato com célula eletroquímica com formato de 

balão volumétrico e Eletrodo de Calomelano Saturado (ECS) em solução eletrolítica de 0,6 

mol de NaCl, com velocidade de varredura de 1mV/s. Já o grau de sensitização das amostras 

foi determinado por meio da técnica de reativação eletroquímica potenciodinâmica de ciclo 

duplo (Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation, DL-EPR) em solução de 1 

mol de H2SO4 + 0,01 mol de KSCN, com ECS e velocidade de varredura de 1,67 mV/s. 
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Nesse estudo, foi concluído que a amostra de SM2MoNb demonstrou melhor 

desempenho na resistência à corrosão intergranular, apresentando menor grau de sensitização 

e maior potencial de pite para todas as temperaturas de revenido testadas, em comparação 

com a amostra sem adição de Nb. O melhor desempenho da amostra com adição de Nb foi 

obitdo na temperatura de revenido de 575°C, apontando o maior potencial de pite, e grau de 

sensitização desprezível. 

Outro estudo, também realizado por Hernández et al., 2015, avaliou a resistência à 

corrosão por pite de dois AISM do tipo 13Cr5Ni2Mo, um deles contendo cerca de 0,11% de 

Nb, mediante a ensaios de polarização potenciodinâmica em soluções de 0,6 mol de NaCl sem 

e com adições de 0,3 mol e 0,6 mol Na2SO4. Como resultado, foi constatado que a adição de 

aproximadamente 0,11% de Nb ao AISM, 13Cr5Ni2Mo, aumenta a resistência à corrosão por 

pite em meios na presença de cloretos e sulfetos. O maior potencial de pite foi constatado para 

essa mesma amostra, sujeita ao revenido com temperatura de 575°C/2h, em eletrólitos com 

composições equivalentes de cloreto e sulfeto. 

 

2.2.2.6 Outros Elementos de Liga 

 Por ser um elemento estabilizador da austenita, o manganês pode ser 

adicionado nos AISM em teores superiores a 2%, por questões econômicas, 

visando-se reduzir ou substituir a utilização de Ni. Entretanto, a interação do 

Mn com o enxofre pode promover o apareceimento de inclusões não metálicas 

no aço, em especial o MnS, que é deletéria a todos os tipos de corrosão, 

principalmente corrosão por pite e fragilização por hidrogênio (Müri, 2009). 

 O cobre, adicionado em teores de 1-2%, elevam a resistência mecânica dos 

AISM. Contudo, acima dessas proporções, pode gerar redução de tenacidade 

do material (Duarte & Santos, 2017). Além disso, a adição de Cu auxilia na 

resistência à corrosão em meios contendo CO2, ou CO2 com sulfetos (Silva & 

Modenesi, 2010). 

 O silício é um forte estabilizador da ferrita, não influenciando diretamente na 

precipitação de carbonetos, ou na dureza da martensita. Pode ser adicionado 

em até 0,7 % nos AISM, visando-se melhorar a resistência à corrosão e 

oxidação. Quantidades superiores podem afetar a austenitização do material, 

impossibilitando uma microestrutura 100% austenítica em altas temperaturas 

durante esse processo (Silva & Modenesi, 2010).  
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 O vanádio contém função semelhante à do Nióbio, formando carbonetos finos 

e estáveis em altas temperaturas, devido a sua grande afinidade pelo carbono. 

Sua adição gera a diminuição do grau de sensitização do aço, pelo refino dos 

grãos da sua microestrutura (Duarte & Santos, 2017).  

 O nitrogênio é um forte constituinte estabilizador da austenita, e pode ser usado 

para substituir parcialmente o níquel para suprimir a ocorrência de ferrita delta 

(δ) na microestrutura final dos AISM. Seu principal efeito é no custo do 

material, visto que o Ni é um elemento mais caro  (Singh & Nanda, 2013) 

 

2.2.3 Tratamentos térmicos e microestrutura 

As propriedades mecânicas dos AISM são fortemente dependentes de suas 

microestruturas, que podem ser controladas pelos tratamentos térmicos aplicados.  Segundo 

Kondo et al. (1999), o tratamento térmico mais adequado para os AISM consiste em uma 

têmpera, de preferência ao ar, seguido de um revenimento duplo ou simples. Considerando 

que os aços com alto teor de cromo apresentam boa temperabilidade, não é exigido um 

resfriamento rápido, sendo recomendável a realização da têmpera ao ar para evitar-se o 

trincamento. 

Apesar desse processo ser o mais recomendado, a variação dos seus parâmetros podem 

acarretar em inúmeras microestruturas finais. Os parâmetros da têmpera e revenido, assim 

como a composição do aço devem ser selecionados de forma sensata, a fim de se obter uma 

quantidade adequada de austenita retida e precipitados finos, e se evitar a formação de 

precipitados de cromo e ferrita delta (δ). A devida seleção dos critérios dos tratamentos 

térmicos aumentará a possibilidade de se confeccionar a combinação ideal de resistência e 

ductilidade do material. 

Erros na seleção dos parâmetros e na operação dos tratamentos térmicos podem 

promover mudanças indesejadas na microestrutura final, quepor sua vez, podem acarretar na 

piora substancial das propriedades mecânicas. Temperatura insuficiente ou elevada de 

austenitização, curto tempo de exposição, taxas de resfriamento lentas da têmpera e a 

aplicação de parâmetros inadequados do revenido são exemplos dos erros mais comuns e 

prejudiciais que podem ocorrer nesses processos (Hernández, 2016). 

Para evitar os erros citados acima, é de vital importância conhecer as temperaturas de 

formação da austenita (Ac1), e as de início e fim da formação da martensita, Mi e Mf 

respectivamente, no diagrama Temperatura-Tempo-Transforamção (diagrama TTT). 
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Gooch et al. (1995), apresentaram de forma empírica a equação 1, para obtenção da 

temperatura Ac1 no diagrama TTT, para aços contendo 13% de cromo e teores de carbono 

inferiores a 0,05%. 

 

Ac1(°C) = 850 – 1500(%C + %N) – 50(%Ni) – 25(%Mn) + 25(%Si) + 25(%Mo) + 20(%Cr) – 10   [Eq.1] 

  

Duarte & Santos (2017), apresentaram a equação para obtenção da temperatura de 

início da formação martensítica, Mi, descrita na equação 2 abaixo. O controle dessa 

temperatura é importante, pois à medida que a temperatura Mi diminui, podendo chegar 

inclusive a valores abaixo da temperatura ambiente, a fração de austenita retida após têmpera 

aumenta, devido a impossibilidade de ocorrência integral da transformação adifusional da 

austenita em martensita. 

 

Mi (°C) = 540 - 497C - 6,3Mn - 36,3Ni - 10,8Cr - 46,6Mo                    [Eq.2] 

 

Ainda segundo Duarte & Santos (2017), a transformação martensítica ocorre na faixa 

de temperaturas entre 150°C e 225°C. Além disso, a taxa de resfriamento da têmpera 

influencia na microestrutura final do aço, na qual taxas mais altas levam a uma microestrutura 

mais refinada, em comparação a taxas mais baixas. 

 

2.2.3.1 Ferrita Delta (δ) 

A formação da fase ferrita delta (δ) é normalmente evitada nos aços inoxidáveis 

martensíticos, pois provoca a redução de tenacidade. Mesmo sendo dúctil e tenaz, essa fase 

apresenta uma baixa solubilização de carbono em sua matriz, que durante um resfriamento 

mais lento, permite a formação de precipitados em seus contornos, causando uma redução da 

tenacidade do material (Kondo, Amaya, Ahmura, & Moriguchi, 2003).  

A ferrita delta tende a sofrer transformações de fase mais facilmente do que a 

austenita, em virtude de seu elevado coeficiente de difusão e sua estrutura cristalina Cúbica de 

Corpo Centrado (CCC), quando sujeita a presença de grandes concentrações de alguns 

elementos, como o Cr e Mo, nela dissolvidos. Consequentemente, dependendo da composição 

química do material, a ferrita apresentará maior possibilidade de reagir e formar compostos 

intermetálicos durante os tratamentos térmicos, preferencialmente nas regiões de ferrita ou na 

sua interface com austenita (Kolukisa, 2007). 
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A figura 8 ilustra a influência da δ na tenacidade dos aços, ao comparar as curvas de 

transição dúctil-frágil de dois materiais temperados, sendo um deles com 14% de δ. Nota-se 

que a formação da fase ferrítica no material, aumenta sua temperatura de transição dúctil-

frágil.  

 

Figura 8: Gráfico comparativo das curvas de transição de dois aços inoxidáveis 

supermartensíticos com microestrutura martensítica e martensítica mais 14% ferrítica. 

(CARROUGE, D., BHADESHIA, H.K.D.H., WOOLLIN, P, 2008) 

 

Outro efeito essencialmente deletério aos AISM é a possibilidade de formação da fase 

ferrita delta na matriz martensítica da ZTA e da zona fundida, durante os processos de 

soldagem. O ponto crítico desse efeito é a possibilidade de nucleação de trincas durante a 

solidificação do processo, que poderá acarretar na fragilização do material em temperaturas de 

serviço (Silva & Modenesi, 2010). 

 

2.2.3.2 Austenita Retida 

A presença de austenita retida pode ser promovida nos AISM pela adição de 

elementos de liga substitucionais, que reduzem a Mi, impossibilitando uma transformação 

martensítica (γ     M) integral na microestrutura do material. Outra forma de se obter a 

austenita retida é através do tratamento térmico de revenido com temperaturas acima de Ac1 

(Silva & Modenesi, 2010). 

A temperatura de revenimento exerce um papel significativo na fração volumétrica da 

austenita retida após a fase de resfriamento desse tratamento. Segundo Singh & Nanda (2013), 

a quantidade de austenita retida presente na microestrutura final do AISM é diretamente 
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proporcional à temperatura de revenido, pelo qual sua formação eleva a ductilidade e 

tenacidade do aço, porém reduz seu limite de escoamento e dureza.  

Wen et al.(2013) atribuíram o efeito formação da austenita retida, com a temperatura 

de revenido, associada à velocidade de difusão do níquel. Sabendo-se que a austenita é capaz 

de dissolver maiores teores de Ni do que a matriz martensítica, o aumento da temperatura do 

tratamento eleva o coeficiente de difusão do Ni, permitindo o crescimento do percentual de 

austenita até uma temperatura crítica (ponto máximo de formação da austenita retida).  

Entretanto, segundo uma pesquisa realizada por YU-RONG et al. (2011), temperaturas 

superiores a 650°C promovem uma redução da fração volumétrica de austenita revertida, 

devido a transformação dessa fase em martensita novamente, durante o resfriamento. Esse 

efeito é decorrente da redução da quantidade de elementos austenitizantes na austenita, que 

geram uma queda na sua estabilidade térmica, que consequentemente induzem fortemente a 

transformação martensítica. 

 YU-RONG et al. (2011) analisaram a microestrutura e as propriedades mecânicas de 

dois aços inoxidáveis supermartensíticos após diferentes tratamentos térmicos. Ambos os aços 

sofreram tratamentos térmicos de têmpera a partir de 1050°C por 30 minutos, com 

resfriamento em óleo, seguidos de revenido nas temperaturas de 550°C, 600°C, 650°C, 700°C 

e 750°C, durante 2 horas. A tabela 3 detalha a composição química dos aços utilizados nesse 

estudo. 

  

Tabela 3: Composição química dos aços aplicados no estudo (YU-RONG et al., 2011).  

 

 

Por meio da difração de raio X (DRX), YU-RONG et al. (2011), observaram a maior 

presença de austenita retida na microestrutura final das amostras que passaram por tratamento 

térmico de renevido à 650°C. A figura 9 apresenta os gráficos dos resultados obitdos no 

estudo, onde concluiu-se que a temperatura de 650°C do revenido gerou o maior alongamento 
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(cerca de 20%) e menores resistências à tração e dureza, inferiores a 900 MPa e cerca de 24 

HRC, respectivamente. 

 

 

Figura 9: Gráficos dos resultados obtidos no estudo (YU-RONG et al., 2011) 

 

Outro estudo, realizado por De-Ning et al. (2010), analisou não só o efeito da 

temperatura, mas também a implicação do tempo do revenido na fração volumétrica de 

austenita retida presente na microestrutura final e nas propriedades mecânicas de uma amostra 

de AISM. A composição química da amostra está presenta na tabela 4.  

 

Tabela 4: Composição química do aço utilizado na pesquisa (De-Ning et al., 2010).  

 

 

Esse aço sofreu têmpera à 1040°C por 1 hora, com resfriamento em àgua. Foram 

analizados os resultados de amostras que experimentaram tratamento de revenido à 520°C, 

560°C, 600°C, 640°C, 680°C e 720°C por 3 horas, com resfriamento ao ar. A amostra que 

alcançou melhor combinação de resistência mecânica e tenacidade foi a revenida à 600°C. 

Foram realizados tratamentos de revenido à 600°C durante 6, 8 e 12 horas, em novas 
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amostras, com intuito de se analisar a influência do tempo de tratamento no desempenho das 

propriedades mecânicas. As figuras 10 e 11 apresentam os resultados obtidos nesse estudo. 

 

 

Figura 10: Propriedades Mecânicas X Temperatura de Revenido (De-Ning et al., 2010). 

 

 

Figura 11: a) Volume de austenita retida x temperatura de revenido por 3 horas. b) Teor de 

austenita retida x revenimento a 600°C para diferentes tempos. (De-Ning et al., 2010) 

 

Devido aos motivos já explicados nessa seção, De-Ning et al.(2010) também obteve a 

melhor combinação de propriedades mecânicas na temperatura de pico de formação da 

austenita retida (600°C), cerca de 11,5% de austenita, para o processo por 3 horas. A figura 10 
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mostra que, para essa temperatura, foi constatado 905 MPa de tensão limite de resistência, 

832 MPa de tensão limite de escoamento, alongamento de 18% e dureza de 30 HRC.  

Além disso, nesse trabalho foi concluído que o teor de austenita retida aumenta com o 

aumento do tempo do revenido. A figura 11.b comprova que o processo por 12 horas gerou o 

maior volume de austenita retida, cerca de 14,1%, e a maior ductilidade do material, cerca de 

21% de alongamento, com consequente redução de resistência e dureza. Segundo De-Ning et 

al.(2010), esse efeito é devido a maior quantidade de martensita transformada em austenita e 

também pelo crescimento do grão austenítico. 

Zhang et al. (2010) observaram que a quantidade de austenita também varia com a 

velocidade de resfriamento a partir da temperatura de revenido.Velocidades muito baixas 

levam a um maior teor de austenita retida. 

 

2.2.3.3 Fases Secundárias 

Além da redução na dureza da matriz martensítica dos AISM, o revenido também 

provoca a precipitação de fases secundárias, dependendo dos parâmetros aplicados. Segundo 

Rodrigues et al.(2007), em casos onde é realizado duplo revenido, pode ocorrer a precipitação 

de Fe2Mo, fase Laves, nos AISM. A formação da fase Laves é consequência do alto teor de 

Mo na liga, e causa redução da resistência mecânica do material. 

A fase sigma (σ) é um composto intermetálico, com característica de alta dureza e 

fragilidade, decorrente da decomposição da ferrita delta, através de uma transformação 

eutetóide, de ocorrência relativamente comum nos contornos de grãos dos aços inoxidáveis 

duplex (Duarte & Santos, 2017). 

Como normalmente existe um controle sobre os parâmetros dos tratamentos térmicos 

aplicados aos AISM, com intuito de se obter uma microestrutura final sem quantidades 

significativas de ferrita delta, não haverá formação de fase sigma nesse material. 

 Segundo Silva & Modenesi (2010), a presença de molibdênio e cromo nos AISM 

pode levar a formação da fase chi (χ - Fe36Cr12Mo10), após o tratamento térmico de tempera e 

revenido, principalmente nos contornos de grãos e próximo a discordâncias dentro da matriz. 

A fase chi (χ) é uma fase anterior a fase sigma (σ), rica em Mo e pobre em Cr, que 

normalmente é deletéria às propriedades mecânicas do aço.  

A precipitação da fase chi (χ) nos contornos de grãos leva ao emprobrecimento de Cr e 

a introdução de um potencial anôdico nessa região, aumentando a suscetibilidade à corrosão 

intergranular. Além disso, a redução da quantidade de Cr, Mo e Ni em solução sólida devido à 

formação dessa fase acarretar na queda do limite de escoamento (Silva & Modenesi, 2010). 
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Segundo Duarte & Santos (2017), adições de Al, Nb e Cu podem ser utilizadas como 

recurso para evitar a formação dessas duas fases deletérias (χ e σ), contudo introduções de Ti 

e Zr podem favorecer a formação dessas fases deletérias. 

Além das fases intermetálicas citadas acima, durante o revenido também podem 

ocorrer a precipiratação de carbonitretos M23C6 e M2X MX (sendo M principalmente o Cr, 

porém também podendo ser Mo, Ni ou Fe). Segundo Silva & Modenesi (2010), o Cr23C6 

possui estrutura cristalina CFC e se precipita preferencialmente nas regiões dos contornos de 

grãos e nas discordâncias no interior destes. Sua presença deve ser evitada através da adição 

de teores de Ti, Nb e V, como já mencionado anteriormente, pois a sua precipitação está 

associada à sensitização, redução de dutilidade e tenacidade do material. 

 

2.3 MÉTODO DE ELEVAÇÃO POR GAS LIFT E MANDRIS DA INDÚSTRIA DE O&G 

Nesta seção serão apresentados os conceitos teóricos fundamentais do método de 

elevação artificial por gas lift, assim como as principais funções, aplicações e características 

dos mandris de injeção da indústria de óleo e gás natural. 

O gas lift é um método de elevação artificial amplamente utilizado, que consiste 

basicamente na injeção de gás em pontos predeterminados da coluna de produção, podendo 

ser de forma contínua ou intermitente. A injeção de gás no interior da coluna de produção 

promove a mistura do gás com o fluido produzido pelo poço, diminuindo sua massa 

específica e consequentemente, reduzindo o gradiente de pressão ao longo da coluna, desde o 

ponto de injeção de gás à superfície (Gomes & Costa, 2015).  

O gas lift pode ser empregado em poços insurgentes, cuja energia individual do 

reservatório para elevar os fluidos da zona produtora até a superfície não é suficiente para 

produzir vazões economicamente viáveis, ou em poços onde deseja-se aumentar a vazão de 

produção de óleo e gás natural (Medeiros & Maitelli, 2015). A figura 12 ilustra o sistema de 

gas lift contínuo durante a sua operação de injeção. 
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Figura 12: Operação de injeção pelo método de gas lift contínuo. (Medeiros & Maitelli, 

2015). 

 

Os mandris são equipamentos de subsuperfície, utilizados para injeção de gás ou 

químicos, em reservatórios de petróleo e gás natural equipados com sistemas de injeção de 

gas lift. Os mandris são instalados em profundidades pré-selecionadas ao longo da coluna de 

produção, a fim de se permitir a obtenção de uma vazão desejada, contínua e controlada. Os 

mandris são responsáveis por alojar as válvulas de injeção de gas lift, viabilizando a conexão 

das mesmas com a linha de produção (Medeiros & Maitelli, 2015).  

Em poços acoplados aos sistemas de gas lift, o gás normalmente é injetado através do 

espaço anular, penetrando na coluna por meio das válvulas específicas para essa finalidade, 

que funcionam como dispositivos de controle de injeção no fundo do poço. Essas válvulas 

podem ser classificadas como válvulas de descarga, cuja função é facilitar a retirada do fluido 

de amortecimento (operação de descarga), ou como válvulas de operação, responsáveis pelo 

controle do fluxo de gás no interior da coluna de produção durante o processo de injeção 

(Gomes & Costa, 2015). A figura 12 a seguir, ilustra a válvula de gas lift acoplada ao mandril, 

que por sua vez encontra-se instalado na coluna de produção. 
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Figura 13: Ilustração da válvula de gas lift. (Gomes & Costa, 2015). 

 

2.4 CORROSÃO 

Segundo Schweitzer (2010), a corrosão é um processo natural, espontâneo e 

irreversível que ocorre sobre um metal, convertendo-o em seu estado original quimicamente 

mais estável, como o seu óxido, hidróxido ou sulfeto, por exemplo, através de reações 

químicas ou eletroquímicas com o meio ambiente. Por definição mais simples, a corrosão é o 

processo de retorno de um metal ao seu estado termodinâmico mais estável. 

Devido a sua espontaneidade, os efeitos da corrosão influenciam significativamente 

nas propriedades do material, afetando seu desempenho e sua durabilidade. Atualmente, 

existe um movimento de enorme preocupação e investimento por parte de praticamente todos 

os setores da indústria, na prevensão e no controle da corrosão, por consequência da 

frequência e severidade das perdas acarretadas por esta (Gentil, 2011).  

Tais perdas podem ser diretas ou indiretas. As perdas diretas são caracterizadas pelos 

custos relacionados à substituição, reposição, manutenção de equipamentos, peças ou 

elementos que sofreram corrosão. Já as perdas indiretas, estão relacionadas aos custos 

consequenciais das perdas diretas, como por exemplo, o lucro cessante gerado por 

paralisações acidentais em plantas industriais, o desperdício de produto ou matéria prima 

ocasionado por um vazamento ou colapso de uma tubulação, a queda de eficiência de 

equipamentos, as catástrofes ambientais provocas por contaminações, ou até mesmo prejuízos 

econômicos consequentes do superdimensionamento de projetos (Gentil, 2011). 

Para se ter uma ideia, segundo Winning, Taylor, & Ronceray (2010), o custo gerado 

pela corrosão na produção e exploração de óleo e gás, é de cerca de USD 1,4 bilhões por ano, 

apenas nos Estados Unidos. 
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2.4.1 Mecanismos 

Segundo Gentil (2011), a corrosão ocorre por meio de reações químicas ou 

eletroquímicas entre o material metálico e o meio, podendo ou não estar associada a uma 

solicitação mecânica externa.  

O mecanismo químico baseia-se em reações químicas entre o material e o meio 

corrosivo, não havendo fluxo de elétrons. Como exemplo, a corrosão em dutos e gasodutos da 

indústria do petróleo normalmente acontecem tanto devido à presença de substâncias ácidas 

dissolvidas nos produtos explorados, quanto decorrente da pressão parcial de CO2. 

O mecanismo de corrosão eletroquímico é promovido por reações superficiais de 

transferência de elétrons e cargas positivas entre o meio e o material, de distâncias finitas maiores 

que a distância interatômica, caracterizando a passagem de corrente elétrica gerada pela diferença 

de potencial apresentada no sistema (Duarte & Santos, 2017).  

O mecanismo eletroquímico é composto por três elementos: um ânodo, um cátodo e 

um eletrólito. O ânodo é a superfície do metal que cederá elétrons e íons para a solução, o 

eletrólito é o meio corrosivo que permite a transferência de elétrons do ânodo para o cátodo, e 

o cátodo forma o condutor elétrico na célula que receberá os elétrons do ânodo, não sendo 

consumido pelo processo de corrosão (Popoola, L. T. et al., 2013).  

A corrosão em soluções aquosas é a mais comum dentre todos os processos. A 

umidade do ar, os lençóis freáticos, a água do mar e os fluxos de processo nas indústrias 

fornecem o meio aquoso que agirá como eletrólito, sendo extremamente necessário para 

ocorrer a corrosão. Nos sistemas eletroquímicos, o meio age como eletrólito, podendo ser de 

natureza ácida, alcalina ou neutra (Schweitzer, 2010). 

Segundo Poppola, L. T. et al.(2013), o H2S diluído nos produtos extraídos dos 

reservatórios de petróleo, ao entrar em contato com a superfície metálica do aço, provoca a 

oxidação do ferro e redução do hidrogênio. Já no caso do CO2, é necessário a sua diluição em 

soluções ácidas para viabilizar a ocorrência das reações de oxi-redução entre o material e os 

eletrólitos introduzidos no meio. As equações 3, 4 e 5 descrevem as reações químicas 

explicadas imediatamente acima. 

 

Fe(S) + H2S(aq)  FeS(s) + H2(g)                                      [Eq.3] 

 

CO2(g) + H2O(liq)  FeS(s) + H2(g)                               [Eq.4] 
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Fe(S) + H2CO3(aq)  2HCO-
(aq) + H2(g) + Fe2+

(aq)                       [Eq.5] 

 

2.4.2 Corrosão nos aços inoxidáveis supermartensíticos 

 

Sabendo-se que o meio em que o metal está imerso influencia significativamente no 

seu processo de corrosão, torna-se inevitavelmente importante conhecer primeiramente as 

condições de serviço em que o material estará sujeito.  

Os AISM estão sendo considerados pela indústria do petróleo como os materiais mais 

adequados na aplicação de “tubulars”, tubos de produção ligados da plataforma ao poço, em 

ambientes contendo CO2, “sweet environments”, principalmente em operações offshore. Esta 

classe de aço vem sendo cada vez mais utilizada, pois preenche exatamente a lacuna de 

desempenho entre os aços inoxidáveis e os Duplex, apresentando ainda a vantagem de menor 

custo, fornecendo um domínio de aplicação maior com relação à temperatura, conteúdo de 

H2S e concentração de cloreto. 

Desta forma, na próxima seção serão abordadas as principais características dos meios 

produtivos nos quais os AISM estão sujeitos durante o serviço, assim como as maiores 

preocupações com relação à corrosão. 

 

2.4.2.1 Condições de serviço na indústria do petróleo e gás 

Os meios aquosos gerados pelas inúmeras condições complexas e específicas dos 

sistemas de produção, processamento e transporte de petróleo, gás natural e derivados, 

promovem a suscetibilidade à corrosão dos diversos elementos e equipamentos desse amplo 

setor (Popoola, L. T. et al., 2013). 

Segundo TURNBULL & GRIFFITHS (2003), um dos principais pontos relacionados 

à corrosão em dutos e gasodutos utilizados para o transporte de óleo e gás, é a presença de 

água de formação e de condensado. A água de formação é originada em formações geológicas 

em reservatórios de petróleo, e são extraídas junto com o óleo e o gás natural durante o 

processo de exploração. Ela é composta por íons cloreto (Cl-) em concentrações de até 

200.000 ppm, e também podem conter bicarbonato em concentrações típicas de 100 ppm. 

Apesar da pressão de CO2 variar com o campo, segundo TURNBULL & GRIFFITHS 

(2003), na maioria dos estudos laboratoriais, o foco é a adoção de pressões de CO2 na faixa de 

0,5 - 4 MPa (5 – 40 bar), incluindo ainda pressões parciais de H2S, normalmente na faixa de 

0,0004 – 0,01 MPa (4 – 100 mbar). O pH para essas condições variam entre 4,5 – 5,0, devido 

ao bicarbonato. 
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O aparecimento de condensado em gasodutos está relacionado com a queda de pressão 

e temperatura na tubulação, normalmente contendo concentrações de cloretos em até 1000 

ppm, sem presença de bicarbonato. Os estudos laboratoriais tipicamente utilizam pressões 

parciais similares às da água de formação, porém apresentando um pH variando usualmente 

em 3,2 à 3,9, dependendo da temperatura. Tanto para a água de formação quanto para o 

condensado, as temperaturas podem variar de 5° C a 160° C. 

Desta forma, a extração contínua de óleo bruto e gás natural podem, com o tempo, 

acarretar na corrosão das superfícies internas dos elementos e componentes, devido a presença 

de compostos inerentemente corrosivos, principalmente, o CO2, o H2S e a água. Além disso, 

as mudanças nas composições dos fluidos, a acidificação dos poços, e as mudanças nas 

condições de operação relativas as pressões e temperaturas durante o período de extração, 

tornam ainda mais complexos os processos de controle e mitigação da corrosão nesses 

ambientes (Popoola, L. T. et al., 2013). 

 

2.4.2.2 Formas de corrosão dos AISM 

Neste tópico, serão descritos as principais e mais frequentes formas de corrosão 

encontradas em tubulações usadas nas indústrias petrolíferas. 

 

2.4.2.2.1 Corrosão Generalizada 

Segundo Silva & Modenesi (2010), a corrosão generalizada ou uniforme é uma 

corrosão eletroquímica que ocorre sobre toda a superfície exposta do material, formando uma 

película de óxido sobre o mesmo. Para ambientes estáveis, essa camada de óxido passiva 

protege, retarda ou até mesmo impede a corrosão de forma efetiva. Entretanto, em meios 

como tubulações de óleo e gás, por exemplo, o fluxo de fluídos pode gerar o desgaste ou a 

retirada desse filme protetor, provocando uma corrosão localizada bastante intensa (Duarte & 

Santos, 2017). 

Segundo Duarte & Santos (2017), o CO2 é um dos principais agentes corrosivos e o 

que gera maior custo nos sistemas de produção de petróleo e gás. Seu principal método de 

ataque é através da corrosão generalizada. Apesar do gás carbônico seco não ser corrosivo nas 

temperaturas encontradas nesses meios, o CO2, quando dissolvido em água, forma ácido 

carbônico (H2CO3) que é capaz de promover a reação eletrolítica no aço (Popoola, L. T. et al., 

2013). 
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Segundo Oikawa & Strohaecker (2009), os principais fatores que influenciam na 

corrosão generalizada por CO2 são a pressão parcial de CO2, a temperatura, e o pH do meio. 

Contudo, estes fatores estão limitados pela temperatura crítica de vaporização do dióxido de 

carbono, onde acima desta, reduz-se a sua solubilidade na água. 

 

2.4.2.2.2 Corrosão por Pite 

A corrosão por pite é um método de corrosão localizada pelo qual a perda de material 

é caracterizada por uma minúscula e profunda cavidade cuja profundidade é maior que seu 

diâmetro, no meio de uma superfície intacta, onde a camada de óxido passiva não foi afetada 

(Schweitzer, 2010).  

O início da formação do pite está associado à ruptura localizada do filme de óxido 

passivante na superfície do aço por agentes agressivos como os íons cloreto, que 

proporcionam um potencial anódico nessa falha localizada. A diferença de potencial entre a 

região anódica e a região catódica, área do entorno cuja superfícia da camada passivante não 

foi afetada, gera uma reação eletrolítica bastante intensa na região do pite, que caracteriza a 

corrosão localizada no material (Müri, 2009). 

A figura 12 a seguir ilustra a formação da corrosão localizada na região rompida da 

camada passivante de óxido. 

 

Figura 14: Formação do pite na região rompida da camada de óxido passiva de um aço 

(Schweitzer, 2010). 

 

A equação 6 a seguir descreve a forma analítica para obtenção do número de pite 

equivalente (Pitting Resistant Equivalente Number, PREN), um parâmetro usado para estimar 

a resistência à corrosão por pite relativa de diferentes ligas, de acordo com as suas massas 
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percentuais de cromo, molibdênio e nitrogênio. Embora tenha sido criada inicialmente para 

estimar a resistência dos aços inoxidáveis austeníticos, também vem sendo aplicada para os 

aços inoxidáveis supermartensíticos, os quais, geralmente, apresentam números de PREN 

entre 12 e 20 (Duarte & Santos, 2017).  

 

PREN = %Cr + 3,3%Mo + 16%N                  [Eq.6] 

 

A corrosão por pite é considerada uma das formas mais destrutivas de corrosão devido 

a sua difícil detecção. A corrosão localizada, normalmente, é complicada de ser identificada, 

pois são escondidas pelos produtos de corrosão, apresentam pequenas dimensões e geram uma 

pequena perda percentual no peso da estrutura, acarretando em falhas precoces e inesperadas 

(Mesquita, Campos, & Veloso, 2018). 

Por fim, Silva & Modenesi (2010) afirmam que a análise da profundidade do pite pode 

ser feita por exames metalográficos, por micrômetros, microscópios e perfilômetros. Já a 

susceptibilidade à corrosão localizada pode ser verificada através de ensaios eletroquímicos, 

como o simples controle da variação do potencial com o tempo devido ao ataque por pite, 

testes potenciodinâmicos, dentre outros. Como resultado dessas análises, é possível avaliar os 

efeitos da temperatura, pH, concentração de cloretos e dos elementos de liga na 

susceptibilidade à corrosão. Em geral, a corrosão por pites é favorecida pelo aumento da 

temperatura, sendo comum se medir a temperatura crítica de pites em diversas ligas e meios 

corrosivos. 

 

2.4.2.2.3 Corrosão Intergranular 

Segundo Schweitzer (2010), a corrosão intergranular é um tipo específico de ataque 

que ocorre nas fronteiras dos grãos da rede cristalina de um metal. O seu fundamento básico é 

dado pelo fluxo de energia gerado pela diferença de potencial entre a pequena região anódica, 

-contornos dos grãos- e a grande área catódica -interior dos grãos- que provoca um rápido e 

profundo ataque perfurante no aço. 

No processo clássico de sensitização do material, há a formação de precipitados ricos 

em cromo nos contornos dos grãos, com o empobrecimento subseqüente desse elemento na 

matriz adjacente. Por consequência, os filmes passivos formados sobre essas áreas esgotadas 

em cromo apresentam comportamentos instáveis, tornando-as regiões mais suscetíveis a um 

ataque corrosivo (Aquino, Rovere, & Kuri, 2009). 
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Nesse aspecto, a corrosão intergranular pode se assemelhar a uma célula galvânica, 

onde a região pobre em cromo apresenta um potencial anódico em relação a região da matriz 

vizinha. A diferença de potencial eletroquímico entre as regiões induz o processo de corrosão 

nos contornos de grãos. 

Além da precipitação de carbonitretos ricos em cromo e molibdênio nas fronteiras dos 

grãos da microestrutura, a formação de fases secundárias e a segregação de impurezas nessas 

regiões também podem gerar esse mesmo efeito anódico, causando a sensitização do aço 

(Silva & Modenesi, 2010).  

Normalmente, a corrosão intergranular nos aços inoxidáveis se origina devido a 

tratamentos térmicos inadequados, soldagem ou solicitações em altas temperaturas. Nos 

AISM, a ZTA da junta soldada é a região mais suscetível à nucleação de trincas 

intergranulares devido à precipitação de carbonitretos de Cr e Mo. Essas precipitações 

apresentam-se principalmente nos contornos de grãos da austenita prévia, mas também podem 

ocorrer nos limites entre os grãos de Martensita e Ferrita delta (δ), durante um processo de 

soldagem multipasse, com uma intensificação adicional gerada por um tratamento térmico pós 

soldagem (Aquino, Rovere, & Kuri, 2009). 

O ensaio de polarização eletroquímica de reativação cíclica, também conhecido como 

DL-EPR, é um teste não destrutivo, rápido e quantitativo, muito utilizado para medir o grau 

de sensitização de aços. Apesar de ter sido desenvolvido originalmente para aços inoxidáveis 

austeníticos, vem sendo amplamente aplicado para os AISM, principalmente para investigar o 

comportamento de resistência à corrosão intergranular nas juntas soldadas.  

Este método exige que o sistema seja inicialmente estabilizado por tempo pré-

determinado até que atinja o potencial de circuito aberto (potencial de corrosão, Eocp). 

Quando o sistema se torna estável, inicia-se a varredura de potencial anódico com taxa 

constante até um valor pré-definido de sobretensão, denominado varredura de ativação. Em 

seguida, é realizada a varredura de potencial no sentido catódico até o potencial de circuito 

aberto ser alcançado novamente, conhecido como varredura de reativação (PEREIRA, 2009). 

A curva de polarização cíclica gerada pelo ensaio produz dois picos de corrente, 

caracterizados como: pico de corrente anódico de ativação (Ia) e pico de corrente catódico de 

reativação (Ir). O pico de corrente catódico de reativação só ocorre para amostras sensitizadas. 

Por fim, os graus de sensitização das amostras são determinados pela razão entre os seus 

respectivos picos máximos de corrente Ir/Ia (HERCULANO, 2004). 
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2.4.2.2.4 Corrosão Sob Tensão 

A CST é um mecanismo específico de corrosão que exige tanto a presença de um meio 

corrosivo quanto solicitações mecânicas para promover a degradação do componente. Vale 

ressaltar que, tanto o meio quanto as cargas associadas a CST não seriam capazes de 

promover a corrosão, se atuassem de forma isolada (Silva & Modenesi, 2010). 

Segundo Silva & Modenesi (2010), a tensão pode ser de origem externa ou pode 

ocorrer como tensão residual. Portanto, os processos de fabricação e os tratamentos térmicos 

aplicados ao aço influenciam no aparecimento de tensões residuais que podem gerar a CST. 

Como exemplos de tensões que podem promover o processo de CST estão: as tensões 

originadas pelo processo de soldagem ou pelo processo de deformação a frio (como 

desempeno) ou tensões externas durante o regime de trabalho do material (como o peso de 

uma coluna de prospecção de petróleo) ou resultantes da pressurização de equipamentos. 

Como geralmente o ambiente necessário para ocorrer a CST é relativamente pouco 

corrosivo, a superfície do componente corroído por esse mecanismo exibirá apenas pequenos 

sinais de corrosão, enquanto finas rachaduras penetram profundamente na peça. As 

rachaduras seguem em uma direção perpendicular às tensões e podem ser transgranulares ou 

intergranulares (Schweitzer, 2010). 

Nesses casos, o material sofre um processo corrosivo bastante acelerado, sem perdas 

acentuadas de massa, mantendo-o com boa aparência, porém podendo acarretar em fraturas 

frágeis geradas por tensões inferiores ao limite de escoamento do material. Por consequência, 

esse método é bastante crítico, visto que promove pequenas deformações ou dissoluções 

difíceis de serem detectadas que frequentemente causam fraturas inesperadas e catastróficas 

(Gentil, 2011). 

Segundo Gentil (2011), a CST envolve duas etapas: a nucleação da trinca e a 

propagação da trinca. O método de craqueamento é ambientalmente associado, onde a trinca é 

originada por diversos fatores combinados. Segundo Schweitzer (2010), o tempo necessário 

para fratura através da CST depende da combinação das seguintes condições:  

 Tensão: o aumento da tensão reduz o tempo de nucleação e de progagação da 

trinca. Por isso, regiões de concentração de tensões, como pites e entalhes, são 

evitadas no material.  

 Concentração ou natureza do meio: não é necessário uma elevada concentração 

de íons críticos no meio para que ocorra a CST. Pequenas partes por milhão de 

íons já seria suficiente para gerar o efeito degradante. 
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 Temperatura e pH: geralmente há uma temperatura limiar abaixo da qual a 

CST não ocorrerá, e um valor mínimo ou máximo de pH antes do início da 

fissuração. 

 Microestrutura e composição da liga metálica: Como exemplo, menores 

tamanhos de grão tendem a elevar a resistência à CST dos aços. 

 

No âmbito prático, a característica mais evidente da CST em dutos é o surgimento de 

colônias de trincas paralelas na superfície do material, as quais, normalmente, apresentam 

diferentes comprimentos e profundidades e estão espaçadas por pequenas distâncias. Essas 

trincas podem coalescer, formando trincas maiores e mais largas que podem acarretar no 

rompimento do tubo. 

Um dos mecanimos de falha mais comuns dos AISM é a CST por cloretos, ou seja, a 

clássica CST provocada por íons cloreto (Cl-) em alta concentração na água de formação 

misturada com o óleo. Em muitos casos, a trinca se inicia em pites de corrosão, que 

funcionam como concentradores de tensão. A CST por cloretos é favorecida por altas 

temperaturas de operação (80 – 100oC), tal como a corrosão por pites. 

Outro mecanismo de falha dos AISM em ambiente de poço é a CST por sulfetos 

(Sulfide Estresse Corrosion Cracking, SSCC), que está associada a um processo de 

fragilização por hidrogênio. O H2S em meio úmido reage com o ferro produzindo sulfeto de 

ferro (FeS) e hidrogênio que fica adsorvido na superfície do metal, segundo a reação descrita 

pela equação 7 a seguir: 

 

Fe + H2S  FeS + 2H+                                         [Eq. 7] 

 

A recombinação molecular dos átomos de hidrogênio produzidos na equação 4 é 

inibida pela presença de H2S dissociado no meio úmido. Esse efeito impede a liberação de H2 

e facilita a sua absorção pelo aço o que, por consequência, intensifica o efeito fragilizante no 

material.  

Desta forma, a norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 estipula limitações 

ambientais nas aplicações dos aços UNS 41426 e UNS 41427, refentes às amostras FBM001 

e FAM003, respectivamente, através de limite de temperatura, faixa de pH e concentrações 

máximas aceitáveis de cloreto e sulfeto no meio produtivo. Além disso, devido à frequência e 

gravidade das falhas oriundas pela CST por cloreto e por SSCC, a norma ora abordada ainda 

estabelece as durezas máximas de aplicação para os aços citados supramencionados.  
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Segundo a norma, a pressão parcial de H2S limite para as aplicações de ambos os aços 

é de 10KPa ou 1,5psi. Para o aço UNS 41426, qualquer combinação de temperatura e 

concentração de cloreto do ambiente produtivo é aceitável, enquanto que para o UNS 41427, 

apesar das temperaturas do ambiente produtivo serem aceitáveis, o limite de concentração de 

cloreto é de 6100 mg/L. Por fim, a norma ainda estipula os limites máximos de dureza dos 

aços UNS 41426 e UNS 41427, sendo 27 HRC e 29 HRC, respectivamente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras de mandris forjados de aços inoxidáveis supermartensíticos foram recebidas 

para análise, como pode ser visto na figura 13. Visando alcançar os objetivos traçados para o 

presente trabalho, optou-se pela análise de apenas dois mandris, considerando o tempo e 

viabilidade disponíveis para realização dos testes.  

Segundo as informações provenientes do fornecedor das peças, as amostras possuíam 

níveis de resistência mecânica diferentes, correspondendo às classes comerciais referentes a 

95Ksi e 110Ksi, sendo estes os valores mínimos de limite de escoamento. De modo a 

diferenciá-las, as amostras foram identificadas como FAM003 e FBM001, respectivamente. 

 

 

Figura 15: Peças forjadas (mandris) recebidas para análise. 

 

3.1 ANÁLISE QUÍMICA 

As composições químicas dos materiais não foram divulgadas pelo fornecedor. 

Entretanto, acredita-se que elas devem ser correspondentes a um dos 3 graus de AISM de base 

13%Cr-5%Ni-2%Mo listados na norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156.  

Visando comprovar esta teoria, as amostras foram enviadas a 4 laboratórios distintos 

para ter sua composição química determinada. Os laboratórios escolhidos utilizaram o método 

de espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente e/ou via análise 

química por combustão. O uso de duas metodologias diferentes para a mesma análise 

justifica-se pelo fato de que o primeiro é capaz de identificar todos os elementos presentes na 

amostra, enquanto o segundo detecta apenas carbono (C) e enxofre (S), tendo em vista a 

grande importância destes elementos nos materiais em questão. 

A análise química tem sua relevância marcada pela influência de certos elementos 

químicos nas propriedades mecânicas e nas características dos materiais testados. Os 

elementos cromo (Cr), carbono (C), molibdênio (Mo), níquel (Ni), enxofre (S), além de 
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titânio (Ti), nióbio (Nb) e vanádio (V), destacam-se como os mais relevantes nas composições 

químicas das três classes de AISM apresentadas pela norma ANSI/NACE MR0175/ISO 

15156. 

O fato de ser uma característica de extrema importância a ser conhecida, a análise 

química das amostras requer maior proximidade possível dos valores reais. Neste contexto, 

justifica-se o motivo de a mesma ter sido realizada por 4 laboratórios distintos, cujos nomes 

foram preservados, de modo a aprimorar a fidedignidade dos resultados e diminuir a 

probabilidade de erros grotescos.  

Na tabela 5 abaixo, são listados os laboratórios selecionados para realização desta 

etapa, o método utilizado, e quais foram os elementos detectados por cada um dos mesmos. 

Tabela 5: Relação de análises químicas realizadas. 

Laboratório Método 

Laboratório 1 Espectrometria  

Laboratório 2 Combustão 

Laboratório 3 Espectrometria 

Laboratório 4 Espectrometria e combustão 

  

3.2 ENSAIOS MECÂNICOS 

 

3.2.1 Ensaio de tração 

Dois Corpos de Prova (CP) fabricados a partir de cada uma das amostras FAM003 e 

FBM001, foram submetidos à usinagem conforme a norma ASTM A-370, para realização dos 

ensaios de tração. Os quatro CPs reduzidos foram confeccionados no sentido longitudinal do 

mandril, conforme demonstrado na figura 14. Os ensaios foram realizados ao ar, na 

temperatura ambiente, a partir da máquina “Instron” com capacidade de 20 toneladas do 

Laboratório de H2S (LAH2S) do Instituto Nacional de Tecnologia (INT). 

O corpo de prova foi submetido a uma velocidade de deformação de 1 mm/min até a 

fratura. Os dados obtidos foram tratados para geração das curvas de tensão x deformação de 

engenharia. 
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Figura 16: Desenho esquemático da usinagem dos corpos de prova para os ensaios de tração e 

charpy. 

3.2.2 Ensaio de dureza – método Vickers 

Duas amostras, uma para cada um dos dois mandris analisados, FAM003 e FBM001, 

foram obtidas para testes de dureza. As amostras foram cortadas e retificadas em uma seção 

transversal da peça abrangendo toda a parede da mesma, ou seja, desde a face externa à face 

interna. 

O método utilizado para este objetivo foi o método Vickers, com uma carga imposta 

de 10 kgf. Foram identificados oito pontos equidistantes ao longo da seção transversal de cada 

amostra, separados por uma distância de 5mm entre eles. Foi realizado uma medição em cada 

um dos oito pontos, a fim de se determinar o perfil de dureza, desde a parede interna à parede 

externa, das duas amostras. 

 

3.2.3 Ensaio de impacto Charpy a -10ºC 

Foram usinadas quatro CPs de dimensões padrão, duas para cada amostra de FAM003 

e FBM001, para realização do ensaio de impacto Charpy a -10ºC. Os corpos de prova foram 

obtidos no sentido longitudinal do tubo, com o entalhe em V usinado na direção normal à 

radial do tubo (Figura 14).  

A norma ISO 13628-15 –design e operação de sistemas de produção subsea; Indústrias 

do petróleo e gás natural- estabelece padrões e limites mínimos de tenacidade para os 

materiais. Segundo a mesma, os aços inoxidáveis martensíticos, incluindo os AISM, devem 

atingir o valor individual mínimo de 45J de tenacidade para a condição de -10ºC, e valor 

médio mínimo de 60J, considerando uma amostragem de 3 CPs.  
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Infelizmente não foi possível fabricar 3 CPs por amostra, devido a insuficiência de 

material disponível. Entretanto, os resultados considerando 2 CPs para cada amostra ainda 

podem viabilizar uma verificação qualitativa razoável da tenacidade dos materiais dos 

mandris testados. 

 

3.3 ENSAIO DE CORROSÃO – SENSITIZAÇÃO 

A susceptibilidade à corrosão intergranular dos materiais dos dois mandris testados foi 

avaliada por ensaios de polarização eletroquímica de reativação cíclica, também conhecidos 

como DL-EPR. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Metalografia e 

Tratamentos Térmicos (LABMETT), da Universidade Federal Fluminense (UFF), sob 

temperatura constante de 25°C, utilizando um potenciostato galvanostato µAutolab® TypeIII, 

associado ao programa General Purpose Electrochemical System (GPES). 

Foram confeccionadas quatro amostras para o ensaio, no mesmo laboratório. Dentre as 

amostras, duas foram fabricadas a partir dos materiais dos mandris conforme recebido pelo 

fabricante, identificadas respectivamente como “FAM003 – R” e “FBM001 – R”. As duas 

amostras restantes também foram produzidas com ambos os materiais dos mandris, porém 

tendo sofrido tratamento térmico de têmpera à 1000°C por 40 minutos e posterior 

resfriamento em água. Tais tratamentos térmicos também foram realizados no LABMETT – 

UFF. Essas amostras foram denominadas como “FAM003 – T – Água” e “FBM001 – T – 

Água”, respectivamente. 

Os tratamentos térmicos realizados têm como objetivo executar a remoção do histórico 

térmico das amostras, a partir da solubilização de possíveis precipitados e fases secundárias 

que podem ter sido geradas durante os processos de fabricação das peças. Essas fases 

intermetálicas podem precipitar nos contornos de grãos das austenita retida ou no limite entre 

os grãos da martensita e ferrita delta, influenciando significativamente na resistência à 

corrosão intergranular dos AISM (Aquino, Rovere, & Kuri, 2009). 

Antes da realização dos ensaios, as quatro amostras foram preparadas superficialmente 

usando-se lixas d’água de carboneto de silício, variando a granulometria de 80 a 400, visando-

se evitar imperfeições superficiais que pudessem afetar ou interferir nos resultados dos testes.  

A célula eletroquímica foi montada em um bulbo de vidro com a amostra ensaiada 

imersa em solução de 0,25 mol/L de ácido sulfúrico (H2SO4) + 0,01mol/L de tiocianato de 

potássio (KSCN), juntamente com o eletrodo de referência de calomelano saturado e o contra 

eletrodo de platina, conforme ilustrado na figura 15.  
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Figura 17: Célula eletroquímica com solução de 0,25mol/L de H2SO4 + 0,01mol/L KSCN. 

 

Para cada teste, primeiramente o sistema foi estabilizado por 30 minutos, obtendo-se o 

potencial de circuito aberto (Eocp). Subsequentemente, a varredura de ativação foi iniciada a 

partir do Eocp, com uma taxa de varredura de 1mVSCE/s na direção anódica, até atingir 

0,3VSCE. Neste instante, o sentido de varredura foi revertido para o sentido catódico, onde a 

curva de reativação foi gerada, mantendo-se a taxa de varredura até que o Eocp fosse 

alcançado novamente. 



51 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE QUÍMICA 

Como mencionado anteriormente na seção 3.1, foram utilizadas amostras de mandris 

forjados de aços inoxidáveis supermartensíticos, cujas respectivas composições químicas dos 

materiais não foram divulgadas pelo fornecedor. As tabelas 6 a 9 apresentam os resultados das 

análises químicas realizadas pelos métodos de espectrometria ótica e por combustão para cada 

um dos laboratórios que apoiaram o projeto, ora listados na tabela 5. 

 

Tabela 6: Composição química obtida pela técnica de espectrometria de emissão ótica 

realizada no laboratório Tecmetal. 

Amostra C Si Mn P S  Cr  Mo Ni Al Co Cu Nb 

FAM003 0,0736 0,2587 0,3506 0,0111 0,00093 11,96 2,051 5,401 0,001 0,0489 0,0725 0,001 

FBM001 0,0354 0,3454 0,4432 0,0142 0,00223 11,92 2,083 5,911 0,001 0,1285 0,0894 0,001 

             Amostra Ti V W Pb Sn B Ca N Se Sb Fe 

 FAM003 0,001 0,1473 0,0038 0,001 0,00174 0,0001 0,0006 0,003 0,007 0,0042 - 

 FBM001 0,1194 0,032 0,0177 0,001 0,00208 0,0002 0,0002 0,003 0,008 0,0038 - 

  

 

Tabela 7: Percentuais de carbono e enxofre obtidos pelo método de combustão 

realizado no laboratório CCDM/UFSCar. 

Amostra C S 

FAM003 0,045 0,0060 

FBM001 0,048 0,004 

 

 

Tabela 8: Composição química obtida pela técnica de espectrometria de emissão ótica 

realizada no laboratório UFC. 

Amostra Al C Cr Cu Mn Mo Nb 

FBM001 0,012 0,395 12,40 0,674 0,41 1,97 0,024 

        Amostra Ni P Si S Ti V 

 
FBM001 6,14 0,015 0,297 0,004 0,144 0,030 
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Tabela 9: Composição química obtida pelos métodos de espectrometria de emissão 

ótica e combustão, realizados no laboratório da siderúrgica parceira. 

Amostra Al B C Cr Cu Mn Mo N Nb 

FAM003 0,008 0,0003 0,018 12,05 0,072 0,37 1,98 0,011 0,007 

FBM001 0,010 0,001 0,014 12,09 0,089 0,46 2,03 0,012 0,003 

          Amostra Ni P S Si Sn Ti V W 

 FAM003 5,52 0,012 0,003 0,242 0,005 0,0010 0,150 0,0109 

 FBM001 6,10 0,016 0,005 0,318 0,006 0,1114 0,046 0,0033 

  

As diferentes análises são concordantes com relação aos teores dos elementos Cr, Ni, 

Mo, Ti e V. Além disso, os teores desses elementos, assim como os teores de N, Mn e Si, 

estão coerentes com a faixa de composição da classe dos AISM, estabelecida pela norma 

ANSI/NACE MR0175/ISO 15156. Desta forma, pôde-se concluir que ambos os aços são 

supermartensíticos de base 12-13Cr – 5Ni – 2Mo. Contudo, o aço correspondente à amostra 

FBM001 é microligado ao V, enquanto que aquele correspondente à amostra FAM003 é 

microligado ao Ti (aproximadamente 0,10-0,15%) e V(cerca de 0,05%). 

Os teores de carbono dos dois aços medidos no CCDM/UFSCar foram excessivamente 

altos (0,045% e 0,048%) o que só seria possível na especificação UNS S41425 (microligados 

ao N). A repetição desta análise na siderúrgica parceira (tabela 9) resultou em teores 

consideravelmente mais baixos (0,018% e 0,014%), sugerindo que os valores obtidos das 

análises feitas pela CCDM/UFSCar estavam incorretos. Os resultados dos teores de enxofre e 

fósforo mostraram-se reduzidos e compatíveis com a aplicação offshore “sour service”. 

Concluiu-se, portanto, que o aço FAM003 corresponde à especificação UNS S41427 e 

o aço FBM001 se enquadra a especificação UNS S41426. 

 

4.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

4.2.1 Ensaios de Tração  

As figuras 16 a 19 apresentam as curvas geradas pelos ensaios de tração de cada um 

dos corpos de prova, sujeito a velocidade de deformação de 1mm/min, realizado segundo a 

norma ASTM – A370. Ao todo, foram realizados quatro testes, sendo dois para cada amostra. 
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Os corpos de prova 1 e 2 são referentes à amostra FAM003 (CP1 e CP2), e os corpos de prova 

3 e 4 correspondem à amostra FBM001 (CP3 e CP4). 
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Figura 18: Curva de tensão x deformação obtida pelo ensaio de tração da amostra FAM003 – 

CP1. 
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Figura 19: Curva de tensão x deformação obtida pelo ensaio de tração da amostra FAM003 – 

CP2. 
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Figura 20: Curva de tensão x deformação obtida pelo ensaio de tração da amostra FBM001 – 

CP3. 
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Figura 21: Curva de tensão x deformação obtida pelo ensaio de tração da amostra FBM001 – 

CP4. 
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Foram analisados os seguintes parâmetros, a partir das curvas geradas pelos ensaios: 

tensão limite de escoamento à 0,2% de deformação nominal; tensão limite de resistência;  

alongamento total; e, por fim, a razão elástica do material, isto é, a razão entre a tensão limite 

de escoamente e a tensão limite de resistência. 

Os resultados dos parâmetros obtidos das curvas de tração estão listados na tabela 10. 

Como pode ser observado, os corpos de prova de ambos os materiais apresentaram suas 

tensões limite de escoamento consideravalmente superiores as mínimas estipuladas pelas suas 

respectivas classes comerciais, isto é, 95Ksi (cerca de 655MPa), e 110Ksi (cerca de 

758,4MPa). Além disso, através dos resultados do CP1 e do CP2, pode-se confirmar que a 

amostra FAM003 enquadra-se na classe 95Ksi, visto que ambos os limites de escoamento 

ficaram inferiores ao mínimo da classe de 110Ksi.   

Como esperado, o CP3 e CP4, referentes à amostra FBM001 (110Ksi), apresentaram 

maiores limites de escoamento e resistência, confirmando a superioridade na sua resistência à 

tração em comparação à amostra FAM003 (95Ksi). Por outro lado, os mesmos apresentaram 

menores alongamentos totais, comprovando também sua menor ductilidade em comparação à 

amostra FAM003. 

 

Tabela 10: Resultados dos parâmetros obtidos das curvas de tração. 

 

 

4.2.2 Ensaios de Dureza 

O resultado dos ensaios de dureza das duas amostras podem ser analisados na figura 

20. O comportamento da dureza ao longo da seção transversal de cada amostra foi obtido por 

meio da medição em 8 pontos distintos. A máxima dureza avaliada da amostra FAM003 

(95Ksi) foi no ponto à 25mm de distância da face externa, apresentando 286,3 HV10, 

enquanto que a da amostra FBM001 (110Ksi) foi no ponto à 30mm da face externa, com 

resultado de 297 HV10.  
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A norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156 estabelece limites operacionais para 

diferentes materiais, inclusive para as classes dos AISM, na aplicação em tubulações de 

produção de petróleo e gás em ambientes contendo H2S. O limite de dureza é especificado 

para evitar a nucleação de trincas por CST e SSCC. O mecanismo de falha CST é 

principalmente associado à presença de cloreto no meio, sendo agravado por altas 

temperaturas de operação. A SSCC está atribuída à fragilização por hidrogênio e está sujeita a 

ocorrer em condições de baixo pH, alta concentração de H2S, e baixa temperatura. 

Segundo a norma supracitada, o limite de dureza para o aço S41426 (FBM001 – 

110Ksi) é de 27 HRC, equivalente à 279 HV10. Dentro deste patamar, qualquer combinação 

de temperatura e concentração de cloreto no ambiente produtivo é aceitável. Já para o aço 

S41427 (FAM003 – 95Ksi), o limite de dureza é de 29 HRC ou 293 HV10, onde o material, 

desde que esteja enquadrado neste limite de dureza, é recomendado para operar em qualquer 

temperatura do ambiente produtivo, para concentrações de cloreto em até 6100mg/L. 

Desta forma, a partir da análise da figura 20, foram identificados pontos na seção 

transversal das amostra FBM001 que ultrapassaram os limites de aplicação estabelecidos pela 

norma ANSI/NACE MR0175/ISO 15156. Pela norma, os AISM de classe UNS S41426 

podem apresentar uma tensão limite de escoamento máxima de até 105Ksi, apesar de 

comercialmente nem sempre esse limite ser respeitado, justificando os resultados obtidos para 

esta amostra.  

Consequentemente, apesar do mandril da amostra FAM003 apresentar um perfil de 

dureza compatível com as recomendações da indústria de petróleo e gás, o mandril da amostra 

FBM001 está altamente suscetível a falhas por CST e SSCC, por exemplo, caso trabalhem em 

meios produtivos com pressões parciais de H2S ou CO2 próximas ou acima das críticas 

determinadas pela norma. Caso essa hipótese se concretizasse, provavelmente a nucleação da 

trinca ocorreria nos pontos de maior dureza da seção transversal da amostra FBM001. 
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Figura 22: Ensaios de dureza Vickers com carga de 10Kgf ao longo das seções transversais 

das amostras estudadas.  

 

4.2.3 Tenacidade ao Impacto (testes realizados à -10°C) 

A tabela 11 a seguir descreve os resultados dos ensaios de impacto Charpy, realizados 

a -10°C, dos dois materiais. Aqui, é possível observar que o aço FBM001, mais resistente, 

possui tenacidade menor que o FAM003. Apesar de possuírem composições diferentes quanto 

aos teores de elementos microligantes, sabe-se que o revenido dos aços de classe 110Ksi, 

como o FBM001, por exemplo, deve ser realizado a uma temperatura mais baixa que os da 

classe 95Ksi. 

  

Tabela 11: Resultado dos ensaios de tenacidade Charpy à -10°C. 

 

 

Observa-se que todas as medidas de tenacidade estão superiores aos valores mínimos 

especificados e exigidos pela norma ISO 13628-15 para corpos de prova longitudinais, 

equivalentes a 45J para cada teste individualmente, e de 60J para a média de uma amostra de 

três ensaios. 
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4.3 ENSAIO DE CORROSÃO – SENSITIZAÇÃO 

Os resultados dos testes de cada amostra são reproduzidos nas figuras 21 a 24. A curva 

da esquerda está na escala linear, e a curva da direita está na escala log base 10 para os 

valores de corrente. 

 

 

Figura 23: Ensaio de DL-EPR da amostra FAM003 – como recebido em solução de 0,25 

mol/L H2SO4 + 0,01mol/L KSCN. 

 

 

Figura 24: Ensaio de DL-EPR da amostra FBM001– como recebido em solução de 0,25 

mol/L H2SO4 + 0,01mol/L KSCN. 
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Figura 25: Ensaio de DL-EPR da amostra FAM003, temperado em água, em solução de 0,25 

mol/L H2SO4 + 0,01mol/L KSCN. 

 

 

Figura 26: Ensaio de DL-EPR da amostra FBM001, temperado em água, em solução de 0,25 

mol/L H2SO4 + 0,01mol/L KSCN. 

 

As amostras como recebidas apresentam-se sensitizadas, com graus de sensitização 

iguais a 0,613 (FAM003) e 0,3744 (FBM001). Estes são valores elevados, porém similares 

aos encontrados em trabalhos anteriores de tubos laminados de aço UNS S41426 (microligado 

ao Ti), quando revenido acima de 500°C (Tavares et al., 2011) 

Os ensaios dos materiais temperados em água não apresentaram picos de reativação e, 

portanto, não são considerados sensitizados de acordo com a solução utilizada. Contudo, os 

testes revelaram as microestruturas destas amostras que, posteriormente, foram analisadas por 

meio de microscopia ótica. As figuras 25 a 28 reproduzem as imagens das microestruturas nas 

amostras temperadas em água, para diferentes aumentos. 
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O ataque revelou a estrutura martensítica e alguns contornos de grão da austenita 

prévia. Não foi possível quantificar com precisão o tamanho de grão da austenita prévia, mas 

qualitativamente foi possível concluir que os dois materiais forjados tiveram grãos 

austeníticos de dimensões semelhantes.  

 

 

Figura 27: Microestrutura da amostra FAM003 – T – água. 

 

 

Figura 28: Microestrutura da amostra FBM001 – T – água. 
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Figura 29: Microestrutura da amostra FAM003 – T – água. 

  

 

Figura 30: Microestrutura da amostra FBM001 – T – água. 

 

Ambos os ensaios das amostras FAM003 e FBM001 no estado recebido apresentaram 

picos anódicos, caracterizando sensitização destes materiais à solução de H2SO4 com KSCN à 

temperatura ambiente. O grau de sensitização da amostra FAM003 (UNS S41427) como 

recebido foi de 0,613, consideravelmente superior ao grau resultante da amostra FBM001 

(UNS S41426) como recebido de 0,3744.  

Uma possível explicação para a maior susceptibilidade à corrosão intergranular da 

amostra FAM003, seria devido ao menor teor de Ti em sua composição química. Conforme 

previamente abordado, o Ti é um importante estabilizador do carbono que, durante o 

resfriamento em um processo metalúrgico ou em um tratamento térmico, por exemplo, 
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evitaria a precipitação de Cr23C6 nos contornos de grãos, aprimorando a manutenção e 

preservação da película passiva do material, quando sujeito a meios suscetíveis. 
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5 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, foi possível concluir que os 

materiais dos mandris analisados são, de fato, pertencentes à classe dos aços inoxidáveis 

supermartensíticos. Além disso, tomando como referência a norma ANSI/NACE 

MR0175/ISO 15156 -a qual estabelece critérios e recomendações para seleção de materiais 

para uso em ambientes produtivos de óleo e gás contendo H2S– pôde-se classificar a amostra 

FAM003 como UNS S41427, e a amostra FBM001 como UNS S41426. Tal classificação foi 

garantida pelos resultados adquiridos nas análises químicas, nos ensaios de tração e nos 

ensaios de impacto. 

Segundo as curvas geradas nos testes de tração, as médias das tensões limite de 

escoamento obtidas foram de 731MPa para a amostra FAM003 (95Ksi), e 864MPa para a 

amostra FBM001 (110Ksi). Desta forma, foi possível confirmar que os materiais estudados 

estão classificados de forma coerente, segundo o mercado, visto que que ambos os resultados 

se mostraram superiores aos limites de escoamento mínimos referente as suas respectivas 

classes comerciais, isto é, 95Ksi (655MPa) e 110Ksi (758MPa). 

Através dos resultados obtidos pelos ensaios de impacto Charpy à -10°C, pôde-se 

concluir que os dois materiais estudados apresentam valores de tenacidades suficientes, 

conforme a norma ISO 13628-15. Todos os testes obtiveram valores acima do limite mínimo 

de 45J, para testes individuais com corpos de prova longitudinais. Além disso, as médias das 

tenacidades, calculadas por meio dos dois testes realizados para cada amostra, foi de 198,5J 

para a amostra FAM003, e de 77J para a amostra FBM001, ambos superiores ao limite crítico 

de 60J para médias considerando um espaço amostral de 3 testes por amostra. 

Contudo, os testes de dureza permitiram constatar que o material do mandril da 

amostra FBM001 estaria inapto a operar nos meios avaliados pela norma ANSI/NACE 

MR0175/ISO 15156. Tal fato se explica pela presença de pontos ao longo da seção transversal 

dessa amostra, cujos valores de dureza se apresentaram superiores ao limite de 27HRC 

(276HV10), definidos para a classe UNS S41426. Acredita-se que estes picos indesejados 

podem ter sido gerados por tratamentos térmicos inadequados, provavelmente vinculados à 

escolha incorreta dos parâmetros de revenido, normalmente associados à temperatura ou ao 

tempo de tratamento. 

Outro fator crítico do estado final dos materiais dos mandris foi comprovado pelos 

resultados dos ensaios de DL-EPR das duas amostras no estado recebido. Ambas estavam 

sensitizadas e mostraram-se bastante suscetíveis à corrosão intergranular, quando sujeitas a 

solução de teste utilizada (0,25 mol/L de H2SO4 com 0,01mol/L de KSCN). Uma possível 
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explicação para a amostra FAM003 ter sofrido maior sensitização após o teste, seria a 

possibilidade do material ter experimentado um tratamento térmico de revenido sob altas 

temperaturas. Por outro lado, as amostras temperadas em àgua não sensitizaram, por 

consequência da solubilização em solução sólida doscarbonertos de cromo e das fases 

secundárias durante o tratamento térmico, que antes encontravam-se precipitados nos 

contornos dos grãos da microestrutura no estado recebedido.  
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Tendo em vista a continuidade e aprofundamento na desenvoltura do trabalho 

apresentado, é proposta a realização da caracterização das microestruturas das amostras 

estudadas, via Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Da mesma forma, sugere-se a 

avaliação semi-quantitativa das composições das fases medidas por meio da espectroscopia de 

energia dispersiva (Energy Dispersive Spectroscopy, EDS), de modo a aprimorar e melhor 

qualificar as amostras analisadas. 

Ainda neste contexto, recomenda-se realizar a análise termodinâmica através de 

simulações utilizando-se o software “Thermo-Calc®”, com o intuito de se avaliar possíveis 

precipitações de fases secundárias nos materiais. 
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