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RESUMO 

Os aços inoxidáveis duplex e superduplex são aços que combinam boa resistência 

mecânica e à corrosão, principalmente corrosão sob tensão, além de possuírem elevado limite 

de escoamento aproximadamente o dobro dos aços inoxidáveis austeíticos. Estas propriedades 

são atribuídas a uma microestrutura bifásica de ferrita (δ) e austenita (γ), em proporções 

aproximadamente iguais. Neste trabalho foi estudado os efeitos do endurecimento por 

precipitação em aço inoxidável “duplex” PH (“Precipitation Hardenable”), fundido e ligado 

ao Cu 3% após diversos tratamentos de envelhecimento. Após os tratamentos amostras foram 

submetidas a ensaios de dureza Vickers para verificar a presença de precipitação de fase 

deletéria є rica em cobre, onde posteriormente foram traçadas as curvas de modelagem de 

endurecimento das amostras, e por fim o cálculo da energia de ativação para precipitação de 

fase deletéria.  

 

 

Palavras-Chave: Aços duplex; Endurecível por precipitação; cobre. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Duplex and super duplex stainless steels are steels that combine good mechanical 

strength and corrosion, especially stress corrosion, and have a high yield limit of 

approximately twice the austenitic stainless steels. These properties are attributed to a 

biphasic microstructure of ferrite (δ) and austenite (γ), in approximately equal proportions. In 

this work the effects of precipitation hardening on duplex stainless steel PH ("Precipitation 

Hardenable"), melted and bound to Cu 3% after several aging treatments were studied. After 

the treatments, the samples were subjected to Vickers hardness tests to verify the presence of 

copper - rich deleterious phase precipitation, after which the curves of modeling of hardening 

of the samples were traced, and finally the calculation of the activation energy for 

precipitation of deleterious phase. 

 

 

Key-Words: Duplex; Precipitation hardenable; Copper 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de novas fontes de energia ou a corrida para o seu aprimoramento é 

constante nos dias atuais, principalmente quando em relação à indústria do petróleo. A 

escassez deste recurso e preços do barril cada vez mais elevados faz com que fabricantes e 

produtoras petrolíferas extraiam em águas cada vez mais profundas, ou seja, ambientes 

marítimos mais agressivos. 

Assim, o desenvolvimento de novos aços com propriedades mecânicas e químicas 

cada vez maiores torna-se necessário, haja vista que, ambientes de águas mais profundas são 

mais agressivos. Exposto isto, aços de maior resistência mecânica e à corrosão são objetivos 

das novas pesquisas, para atender as expectativas da indústria, principalmente a petrolífera. 

Com isso, a demanda pelos aços inoxidáveis “duplex”, um dos materiais mais modernos e em 

destaque, por sua combinação favorável de resistência à corrosão e resistência mecânica, vem 

crescendo no atual mercado em substituição aos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos. Não 

obstante, torna-se necessário uma corrida não só visando melhores aços, com propriedades 

cada vez melhores e superiores, a um baixo custo.  

Os aços de estrutura dupelx, ou austeno-ferrítica, podem ser subdivididos em “Lean 

duplex, Duplex, Superduplex, Hiperduplex e Duplex PH”. 

 Adições de Cu são feitas em alguns aços austeno-ferríticos. Sendo um elemento 

austenitizante, ele se concentra mais na austenita, e contribui para o aumento da resistência à 

corrosão. Segundo alguns autores o cobre pode melhorar a resistência à corrosão 

microbiológica (MIC) devido a precipitação de fases ricas em Cu e aos íons Cu
2+

 na 

superfiície do aço duplex (D. Xu et al., 2017). Por outro lado, Gunn (1997) sugere que a 

própria precipitação de fase rica em Cu (є) provoca a perda da resistência à corrosão em aços 

com teor de Cu > 2%. Este precipitado também é responsável por um considerável aumento 

de dureza do matetrial, tornando os aços com mais que 2%Cu ligas endurecíveis por 

precipitação (PH). 

A motivação para este trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre um aço dupelx 

ligado com 3%Cu (PH), determinando os possíveis ganhos de dureza que se pode obter em 

Cu nos tratamentos de envelhecimento na faixa de 450º C a 600
o 

C. Na continuação deste 

trabalho, as condições de mais elevada dureza serão também testadas com ensaios de corrosão 

eletroquímica em meio salino. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

Aços inoxidáveis são aços a base de ferro e cromo, elemento que confere uma elevada 

resistência à corrosão devido à formação de uma fina película de óxido de cromo. São 

considerados aços inoxidáveis aqueles com teor de cromo superior a 12% (Costa e Silva, 

2010). Além disso, o teor de carbono dos aços inoxidáveis deve ser controlado, visto que é 

um elemento deletério para esta propriedade. Embora não haja um valor máximo de carbono 

difundido para os aços inoxidáveis, a liga comercial que possui mais elevado teor deste 

elemento é o aço inox martensítico AISI 440C, com teor máximo de carbono igual a 1,2%. 

Outros elementos de liga podem ser adicionados aos aços inoxidáveis, conferindo 

atributos específicos com relação à resistência mecânica e à corrosão em diversos meios. 

Assim, dependendo da exata composição química, o aço inoxidável apresenta uma 

determinada estrutura, podendo ser classificado em quatro classes básicas: Ferríticos, 

austeníticos, martensíticos e duplex. Uma quinta sub-família de aços inoxidáveis é citada por 

muitos autores, como sendo os aços endurecíveis por precipitação (PH-“precipitation 

hardenable”), mas estes aços ainda podem ser incluídos nas classes dos austeníticos, 

semiausteníticos, martensíticos, ou mesmo duplex. 

 

2.2 AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX (OU AUSTENO-FERRÍTICOS) 

Aços inoxidáveis duplex (AID) são aços que possuem microestrutura bifásica 

composta por uma matriz ferrítica e ilhas de austenita, com frações volumétricas 

aproximadamente iguais, sendo 50% de cada fase. A quantidade de cada fase será função da 

composição química, do tratamento térmico, termomecânico, ou processo de fabricação. A 

ferrita, denotada por α, possui estrutura CCC, enquanto que a austenita, denotada por γ, possui 

estrutura CFC. 

Os AID foram desenvolvidos como alternativa aos aços inoxidáveis austeníticos, para 

aplicações que exigissem maior resistência mecânica e à corrosão, sejam na indústria química, 

celulose, alimentícia, farmacêutica e, principalmente, petroquímica (“on” e “offshore”). Esses 

aços são ligas baseadas no sistema ternário Fe-Cr-Ni, sendo compostas aproximadamente por 

cromo (20% a 28%) e níquel (5% a 10%), com a adição de outros elementos de liga como 

Mo, N, Cu, W e baixo teor de C (geralmente menor que 0,03%). Por serem auteno-ferríticos, 
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possuem uma combinação favorável das propriedades dos inoxidáveis ferríticos e 

austeníticos, ou seja, têm elevada resistência mecânica e à corrosão, boa tenacidade, excelente 

resistência à corrosão sob tensão e à fadiga. A otimização das propriedades citadas é obtida, 

em geral, pela estrutura bifásica e pelo aumento dos teores de Cr e Mo em relação aos 

austeníticos, e também com a adição de N. Esses três elementos aumentam a resistência à 

corrosão localizada, e o N, como soluto intersticial, contribui para o aumento da resistência 

mecânica (Costa e Silva, 2010). 

Os elementos de liga adicionados aos aços inoxidáveis podem ser ferritizantes ou 

austenitizantes, como o próprio nome sugere, alguns elementos favorecerão a fase CFC 

(austenita) e outros favorecerão a fase CCC (ferrita). Assim, nos AID tem-se que os 

elementos de liga como C, Mn, Ni, N, Cu e Co são formadores da austenita, enquanto que, os 

elementos como Cr, Mo, Si, Nb, W, V e Al são os formadores da ferrita. O balanço entre os 

elementos desses dois grupos será uma das variáveis importantes para a formação da 

microestrutura do duplex. Uma vez que as propriedades ótimas dos AID são obtidas com 

proporções aproximadamente iguais de ferrita e austenita, e ausência de outras fases, o 

balanço de fases é um parâmetro microestrutural de grande relevância. Como tendência, se a 

quantidade de ferrita for muito elevada (ex.: > 65%), então aumentam a resistência mecânica 

e a resistência à corrosão sob tensão, mas por outro lado, diminui a tenacidade à fratura do 

material. Por outro lado, se a quantidade de austenita for exagerada, pode diminuir a 

resistência à corrosão do aço. O problema do desbalanço entre ferrita e austenita pode ser 

mais complexo, pelo fato de que ele pode acarretar e ocorrer junto com a formação de outras 

fases, geralmente prejudiciais às boas propriedades dos aços. Assim, estes fenômenos de 

precipitação de outras fases (fases terciárias), e seus efeitos nas propriedades, serão também 

explorados neste texto. A tabela 2.2.1 apresenta uma comparação geral das principais 

propriedades dos aços inoxidáveis austeníticos, ferríticos e duplex. 
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Tabela 2.2.1: Comparação entre as principais propriedades dos aços inoxidáveis 

duplex com os ferríticos e austeníticos 

Propriedades Aço Austenítico Aço Ferrítico Aço Duplex 

 

 

Resistencia à 

corrosão  

Boa resistência à 

corrosão. Baixa 

resistência à 

corrosão sobtensão  

Boa resistência à 

corrosão, 

especialmente sob 

tensão. Baixa 

oxidação 

Boa resistência à 

corrosão por pites e 

frestas devido ao (Cr, 

Mo e N). Alta 

resistência à corrosão 

sobtensão e à fadiga 

devido ao (Cr e Mo) 

Soldabilidade Alta  Baixa Intermediária  

 

 

Resistência 

mecânica 

Elevada tenacidade 

a fratura. Limite de 

resistência 

mecânica 

intermediário. 

Menor limite de 

escoamento 

Menor ductilidade. 

Maior limite de 

resistência 

mecânica. Limite 

de escoamento 

intermediário  

Melhor resistência 

mecânica. Devido ao 

(N). Alta ductilidade. 

Maior limite de 

escoamento 

(aproximadamente o 

dobro dos austeníticos) 

Estrutura cristalina CFC CCC CCC E CFC 

Magnéticos  NÃO  SIM SIM 

Fonte: Adaptada (Costa e Silva, 2010) 

 

As vantagens em se selecionar um AID são o mais elevado limite de escoamento, 

aproximadamente o dobro ou mais em relação aos inoxidáveis austeníticos, e a maior 

resistência ao trincamento por corrosão sob tensão na presença de cloretos (Cl
-
). Além das 

propriedades mecânicas, as ligas duplex podem oferecer maior resistência à corrosão por 

pites, dependendo da composição química. A soldabilidade dos AID é superior à dos aços 

inoxidáveis ferríticos, mas não tão boa quanto à dos austeníticos (Metals Handbook, 1993). 
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A composição química possui grande influência na resistência à corrosão dos 

inoxidáveis Duplex. Para estes e outras ligas resistentes à corrosão utiliza-se o parâmetro 

PREN (“Pitting Resistance Equivalent Number”), exclusivamente baseado nos teores de 

alguns elementos de liga, para ranquear os materiais com relação à resistência à corrosão 

localizada. As fórmulas mais aceitas para o cálculo do PREN são apresentadas nas Equações 1 

e Equação 2. 

 

NMoCrPREN %16%3,3%   (1) 

 

NWMoCrPREN %16)5,0(%3,3%   (2) 

 

Segundo as fórmulas do PREN, os elementos que aumentam a resistência à corrosão 

localizada são o Cr, Mo, N e W. Atualmente, por convenção, os aços com PREN ≥ 40 são 

denominados os superduplex, ao passo que os aços com PREN ≤ 30 são os lean duplex, e os 

duplex com 40 < PREN > 30. Recentemente austeno-ferríticas com PREN próximo a 50 

foram patenteadas e chamadas comercialmente de “hyperduplex”. 

Apesar de ser muito citado em normas [NACE 175/ISO 15156], o índice PREN, pode 

ser criticado por não levar em conta os teores de elementos prejudiciais à resistência à 

corrosão, tais como C e S, bem como ser independente da microestrutura do aço. Sabe-se que, 

quando a microestrutura é composta por frações desbalanceadas de ferrita e austenita, ou 

quando estão presentes outras fases, tais como carbonetos, nitretos e intermetálicos (σ, χ e R), 

a resistência à corrosão localizada pode ser severamente afetada, conforme reportado na 

literatura (Tavares et al., 2018). Apresenta-se na Tabela 2.2.2 alguns nomes comerciais usuais 

de diversos “Duplex” trabalhados juntamente com os valores do PREN, Tabela 2.2.3 e Tabela 

2.2.4 a composição química dos diversos AIDs (aços inoxidáveis duplex e superduplex) 

trabalhados e fundidos e na Tabela 2.2.5 o segmento de aplicação de acordo com o PREN 

(“Pitting Resistance Equivalent Number”). 
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Tabela 2.2.2 – Nomes comerciais usuais, designações segundo normas e PREN para 

diversos AID trabalhados 

Norma 

Americana 

(UNS) 

Norma 

Europeia 

(EN) 

Nome Comercial PREN 

S31500 14.417 3RE60
1
, A903

9
, VLX569

3 
23 

S32304 14.362 SAF 2304
1-11

, UR35N
2
, VLX534

3 
25 

S32404 - UR50
2
 31 

S31803 14.462 
2205

1
, UR45N

2
, Falc223

8
, AF22

10
, 

VS22
3
, VLX 562

3
, DP8

4
, 318LN, A903

9
, 

1.4462/PRES35
12

, NKCr22
13

, SM22Cr
4
, 

Remanit 4462
14 

34 

S32205 14.462 UR45N+
2
, 2205

1 
35 

S31200 - UHB 44LN,UR 47N
2
, VLX547

3 
38 

S31260 - DP3
4 

38 

S32550 14.507 Ferralium 255
5
, UR52N

2 
38 

S32900 14.460 AISI 329, UHB 44L, 10RE51
1
, 453S 33 

S32950 - 7Mo Plus
15 

36 

S32520 14.507 UR52N+
2
, SD40

5 
41 

S32750 14.410 SAF 2507
1-11

, UR47N+
2 

41 

S32760 14.501 Zeron 100
6
, FALC100

8 
>40 

S39274 - DP3W
4 

42 

S39277 - AF918
7
, 25.7NCu

7 
42 

Fonte: Gunn (2003) 
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Tabela 2.2.3 – Composição química (% em peso) dos principais AID trabalhados 

Nome 

comercial  

UNS C Cr Ni Mo N Cu W 

329 S32900 0,08 23,0-28,0 2,5-5,0 1,0-2,0 - - - 

3RE60 S31500 0,03 18,0-19,0 4,3-5,2 2,5-3,0 0,05-0,1 - - 

Uranus 50 S32404 0,04 20,5-22,5 5,5-8,5 2,0-3,0 - 1,0-2,0 - 

2304 S32304 0,03 21,5-24,5 3,0-5,5 0,05-0,6 0,05-0,2 0,05-0,6 - 

2205 S31803 0,03 21,0-23,0 4,5-6,5 2,5-3,5 0,08-0,2 - - 

2205 S32205 0,03 22,0-23,0 4,5-6,5 3,0-3,5 0,14-0,2 - - 

DP-3 S31260 0,03 24,0-26,0 5,5-7,5 5,5-7,5 0,1-0,3 0,2-0,8 0,1-0,5 

UR 52N+ S32520 0,03 24,0-26,0 5,5-8,0 3,0-5,0 0,2-0,35 0,5-3,0 - 

255 S32550 0,04 24,0-27,0 4,5-6,5 2,9-3,9 0,1-0,25 1,5-2,5 - 

DP 3W S39274 0,03 24,0-26,0 6,8-8,0 2,5-3,5 0,24-0,32 0,2-0,8 1,5-2,5 

2507 S32750 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-5,0 0,24-0,32 0,5 - 

Zeron 100 S32760 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 3,0-4,0 0,20-0,30 0,5-1,0 0,5-1,0 

Fonte: Gunn (2003) 
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Tabela 2.2.4 – Composição química (% em peso) dos princiapis AID fundidos 

Nome comercial UNS C Cr Ni Mo N Cu W 

CD4MCuN 

Grupo 1B 

J93372 0,04 24,5-26,5 4,4-6,0 1,7-2,3 0,10-0,25 2,7-3,3 - 

CD3MN Cast 

2205 Grupo 4A 

J92205 0,03 21,0-23,5 4,5-6,5 2,5-3,5 0,10-0,30 - - 

CE3MN 

Atlas 958  

Cast 2507 

Grupo 5A 

J93404 0,03 24,0-26,0 6,0-8,0 4,0-5,0 0,10-0,30 - - 

CD3MWCN 

Cast Zeron100 

Grupo 6A 

 

J93380 

0,03 24,0-26,0 6,5-8,5 3,0-4,0 0,20-0,30 0,5-1,0 0,5-1,0 

Fonte: Gunn (2003) 
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Tabela 2.2.5 – Aplicações dos AID e AISD em função do PREN do aço. 

Segmento 

Industrial 

23%Cr, sem Mo 

PREN = 25 

22%Cr + Mo 

30 < PREN < 36 

25%Cr 

32 < PREN < 40 

26 –27%Cr 

PREN > 40 

 

 

Processamento 

Químico 

 

 

 

- 

Bombas, tanques 

de produtos 

químicos, 

serpentinas para 

fusão de enxofre 

e 

centrifugadores. 

Extratores de 

uréia, reatores 

agitadores e 

trocadores de 

calor. 

Evaporação 

salina, 

tubulações, 

bombas, sistemas 

de refrigeração 

de água do mar. 

 

Petroquímico 

Reatores 

tubulares com 

revestimento de 

carbono 

Unidades de 

dessalinização e 

destilação. 

Carcaças de 

bombas de 

dessulfuração. 

 

Tubulações para 

meios contendo 

Cl
-

 ou HCl. 

 

Polpa e papel 

Digestores, pré-

aquecedores e 

evaporadores. 

Digestores 

contendo sulfatos 

e sulfitos. 

Digestores e pré-

aquecedores. 

Equipamento de 

branqueamento 

contendo 

cloretos. 

 

Geração de 

Energia (fóssil e 

nuclear) 

Reaquecedores, 

aquecedores de 

água de 

alimentação. 

Tubo de injeção 

em alta 

velocidade em 

poços 

geométricos. 

 

- 

Trocadores de 

calor e sistemas 

em condições 

geotérmicas ou 

salinas. 

Extração de 

Petróleo e gás  

(on e offshore) 

Refrigeradores, 

tubulações e 

linhas de 

distensão. 

Estruturas e 

revestimentos 

(H
2
S + CO

2
). 

Transporte de gás 

sulfuroso, 

bombas de 

injeção de água 

salgada. 

Sistemas de 

refrigeração, 

bombas, 

separadores, 

vasos de pressão 

e válvulas. 

Fonte: Reick et al. (1992) 
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2.3 CORROSÃO 

Individualmente, a propriedade mais importante dos aços inoxidáveis é a resistência à 

corrosão. A vida em serviço e o sucesso da seleção do aço inoxidável são frequentemente 

dependentes dessa propriedade (Costa e Silva, 2010). A corrosão tem efeitos não benéficos 

nos materiais metálicos afetando suas qualidades essenciais tais como resistência mecânica, 

elasticidade e ductilidade  (Lima, 2011). A corrosão pode ser dividida quanto à sua 

morfologia e à sua fenomenologia (Jambo et al., 2008). Quanto à forma, esta pode ser 

dividida em quatro grupos: uniforme; localizada (por pites; por frestas); seletiva e 

intergranular ou transgranular. Quanto à sua fenomenologia divide-se em oito grupos básicos: 

galvânica; por célula oclusa; corrosão-erosão; corrosão-fadiga; corrosão sob tensão; ataque 

pelo hidrogênio, entre outras (Jambo et al., 2008).  

 

2.4 RESISTÊNCIA À CORROSÃO  

A ampla utilização que os AID e AISD vêm tendo nos últimos anos é devido à sua 

excelente resistência à corrosão localizada (Pites e Frestas) e à corrosão sob tensão (CST) 

aliadas ao bom desempenho mecânico (Pinto, 2009).   

A notável resistência à corrosão dos aços inoxidáveis de alto desempenho não se deve 

somente ao seu elevado teor de Cr, mas também aos efeitos sinérgicos relacionados à 

interação entre o alto teor de Cr e outros elementos de liga (Martins, 2006). Assim, até mesmo 

a quantidade reduzida de Ni em um aço ferrítico alto cromo terá consideravelmente extendido 

seu filme passivante em ambientes com ácidos redutores. O Mo torna-se um “agente” mais 

efetivo em resistir à corrosão por pites em meio contendo íons de cloreto à medida que a 

porcentagem em peso de Cr aumenta (Kovach, 2000). 

Os AID possuem resistência à corrosão comparável aos aços austeniticos, porém com 

propriedades mecânicas superiores a estes (Lima, 2011).  O processo de corrosão em água do 

mar profunda é caracterizado por baixas temperaturas, alta concentração de cloretos, baixo 

O2, presença de CO2 e H2S, microorganismos e alta concentração de sais dissolvidos. Dentre 

os tipos de corrosão, a formação de pites é muito comum em água do mar e de difícil controle 

(Lima, 2011).  

  Com isso, os AID e AISD são importantes materiais para uso em plataformas 

offshore, em aplicações que envolvam o bombeamento de agua do mar contendo elevada 

concentração de íons (Cl
-
), CO2, gás sulfídrico H2S e íons de (HS

-
) e (S2

-
) (Martins, 2008).   
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Apesar dos AID e AISD possuírem uma alta resistência à corrosão, em diversos 

meios, em relação aos outros tipos de aços inoxidáveis, o alto teor de elementos de liga 

propicia uma maior tendência à formação de fases deletérias, tais como chi (ꭓ), nitretos de 

cromo (Cr2N) e principalmente, fase sigma (σ). Estas podem ocorrer em faixas de 

temperaturas típicas de alguns processos de fabricação mecânica, contribuindo desse modo 

para a perda de tais propriedades em processos de tratamento térmico tais como o 

envelhecimento.  

2.4.1 Corrosão Uniforme ou Generalizada 

Esta se processa em toda a extensão da superfície, ocorrendo perda uniforme da 

espessura como mostra a Figura 2.4.1.1 (Gentil, 1996). 

 

 

Figura 2.4.1.1 – Corrosão uniforme ou generalizada 

Fonte: Gentil (1996) 

 

Em meios contendo H2SO4 diluído, todos os tipos de duplex apresentam menores taxas 

de corrosão do que os inoxidáveis 304L e 316L (Gunn, 1997). 

 

Assim, em meios contendo acido sulfúrico em diversas concentrações e temperatura, 

os diversos AID e AISD apresentam comportamentos bem diferenciados (Pardal, 2013). As 

curvas de isocorrosão dos diversos duplex, para uma taxa de corrosão de 0,1 mm/ano com 

fluído estagnado de ácido sulfúrico, mostram que a designação do AID UNS S31803 

apresenta resistência à corrosão aceitável à temperatura de 20º C até concentrações de 30% de 

H2SO4 assim como para concentrações maiores que 90%. Porém, a liga do AISD UNS 

S32750 tem um limite de aplicação maior em relação à concentração de H2SO4 com uma 

mesma taxa de corrosão de 0,1 mm/ano à mesma temperatura, por apresentar concentrações 

de até aproximadamente 50% e, concentrações maiores de 80%. No entanto, ligas contendo 

cobre como as ligas de especificações UNS S32550 e UNS S32760, se comportam de forma 

satisfatória em diversas concentrações com relação aos AID UNS S31803 e UNS S32750, 
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sendo as mesmas comparáveis a uma liga de Ni (UNS S8028). Esta melhoria é devida ao fato 

do cobre agir como um elemento ativo na liga, reduzindo os ácidos como mostra a Figura 

2.4.1.2 (Pardal, 2013).  

Estudos recentes têm relatado o efeito benéfico da adição de Cu em aços inoxidáveis. 

Segundo Soon-Hyeok Jeon (2014) adições de Cu no Hyperduplex 27Cr-7Ni teve efeito 

positivo sobre a resistência a corrosão generalizada em solução de ácido sulfúrico apenas na 

região ativa devido ao novo Cu enriquecido na superfície do aço.  

 

 

Figura 2.4.1.2 – Ácido sulfúrico: Curvas de isocorrosão 0,1 mm/ano: Fluído Estagnado: 

aços S31803, S32550, S32750, S32760, N08020 

Fonte: Gunn (1997) 

2.4.2 Corrosão Localizada  

Diferentemente da corrosão uniforme, este tipo de corrosão é extremamente perigosa. 

A corrosão localizada é um tipo de corrosão de difícil monitoramento em equipamentos e 

instalações. Em seguida será abordado dois fenômenos deste tipo de corrosão característicos 

em materiais de equipamentos de processo (Pardal, 2013). 

 

2.4.2.1 Corrosão por Pites ou Puntiforme 

Esta é uma forma de corrosão localizada que se processa em pontos ou em pequenas 

áreas localizadas na superfície metálica produzindo pites como mostra a Figura 2.4.2.1.1 que 

são cavidades que apresentam o fundo em forma angulosa e profundidade geralmente maior 

do que seu diâmetro (Gentil, 1996).  
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Figura 2.4.2.1.1 – Corrosão por pite ou puntiforme 

Fonte: Gentil (1996) 

 

É um tipo de corrosão muito característica dos materiais metálicos formadores de 

películas protetoras (passiváveis) e resulta, de modo geral, da atuação da ilha ativa - passiva 

nos pontos nos quais a camada passiva é rompida. Outro ponto importante é o mecanismo de 

formação dos pites já que a falha se inicia em pontos de fragilidade da película passivante 

(defeitos de formação), e o pH no interior do pite se altera substancialmente no sentido ácido, 

o que dificulta a restituição da camada passiva inicial. Os elementos de liga que são 

favoráveis à resistência à corrosão por pites em aços duplex são o Cr, Mo e N, além do Si que 

proporciona uma estabilização do filme protetor, mas limitado a 2% devido a seus efeitos na 

estabilidade estrutural e entre outros motivos. Quanto ao Cu, há controvérsias em relação à 

resistência à corrosão por pites. Também é necessário ao mesmo tempo considerar a 

resistência à corrosão por pites da ferrita (δ) e da austenita (γ) individualmente, devido à 

partição de elementos de liga entre as fases, que também será função da qualidade do 

tratamento térmico empregado. Por exemplo, uma liga com um alto valor de PREN pode 

proporcionar um baixo valor na temperatura crítica de corrosão por pites (Critical Pitting 

Temperature – CPT), se uma das fases está empobrecida em Cr, Mo, W ou N, existindo desse 

modo um PREN localizado muito baixo. Para alguns AID e AISD a partir da especificação 

ASTM-480 são apresentados alguns valores mínimos de temperatura de solubilização 

(condição ST) como mostra a Tabela 2.4.2.1.1. Estes valores proporcionam à liga uma 

partição adequada de elementos de liga nas fases austenita (γ) e ferrita (δ), com isso a 

resistência à corrosão dessas ligas é otimizada (Pardal, 2013). 
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Tabela 2.4.2.1.1: Temperaturas mínimas de solubilização (ST) para os AID  

Grau Temperatura Mínima de Solubilização 

°C 

Lean Duplex (2304) 980 

SAF 2205 1040 

25Cr Duplex 1040 

 

Superduplex (Dependendo do grau) 

 

1050 a 1100 

Fonte: INTERNATIONAL MOLYBDENIUM ASSOCIATION, (2009) 

 

Segundo Dake Xu (2017) o duplex SAF 2205-3%Cu ixibiu muito maior resistência ao 

pite da MIC (Corrosão microbiologicamente influenciada) se comparado ao mesmo aço sem 

Cu, onde esta forte capacidade de resistência ao pite foi atribuída pelo contato direto do 

biofilme marinho corrosivo com a fase rica em Cu e íons Cu
2+

 livres na superfície do aço.   

 

2.4.2.2 Corrosão por Frestas  

Este fenômeno está associado à diferença de potencial eletroquímico entre uma região 

com uma determinada concentração de íons ou oxigênio e outra com concentração diferente, 

onde a região menos aerada apresenta característica anódica, enquanto que a região mais 

aerada apresenta comportamento catódico, e existindo ainda a presenta de um eletrólito onde 

estes formarão uma pilha galvânica (Jambo et al., 2008) . Esta corrosão conhecida também 

por “crevice” é uma forma de ataque local característica em pequenos espaços livres onde o 

fluido escoa com dificuldade. Ocorre frequentemente em juntas soldadas sobrepostas, juntas 

rebitadas, ligações roscadas e flangeadas, revestimentos com chapas aparafusadas, debaixo de 

areia ou impurezas depositadas sobre a superfície do aço, além de pontos de contato com 

materiais não metálicos. De qualquer forma as frestas deverão ser evitadas ou eliminadas por 

serem regiões preferenciais de corrosão. A resistência à corrosão por fresta pode ser 

relacionada com a resistência à corrosão por pites. A temperatura crítica de corrosão por 

frestas (Critical Crevice Temperature – CCT) é aproximadamente proporcional à temperatura 
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crítica de corrosão por pites (CPT), como indica a Figura 2.4.2.2.1, para uma solução de  

FeCl3, empregada em vários graus de aços (AIA) e AID (Pardal, 2013).  

 

 
Figura 2.4.2.2.1 – Comparação das temperaturas críticas de corrosão por frestas (CCT) 

e de corrosão por pites (CPT) para diversos materiais, em uma solução de FeCl3 por 24h 

Gunn (2003) 

 

2.4.3 Corrosão Sob Tensão (CST) 

Esta corrosão, (CST), é um tipo de falha mecânica que ocorre quando um componente 

de um material susceptível é solicitado em tração ou possui ainda tensões residuais em um 

meio agressivo. No caso do AIA (Aço inoxidável Austenítico) e AID, soluções contendo 

cloretos são particularmente agressivas, principalmente em temperaturas acima de 50º C 

(Pardal, 2013). Segundo Jambo et al., somente a tensão ou o meio corrosivo, isoladamente, 

não é o suficiente para causar tal corrosão, onde estas apresentam-se em forma de 

microtrincas ramificadas, intergranulares ou trasgranulares, que avançam para o interior do 

metal sem deixar nenhum tipo de produto (rastro) de corrosão. A resistência à corrosão sob 

tensão em AID e AISD é considerada como intermediária entre os inoxidáveis ferríticos e 

austeníticos. A ferrita por ser mais resistente a esse tipo de corrosão do que a austenita, 

confere ao aço um melhor desempenho, principalmente em meios contendo cloretos (Pardal, 

2013). Os AISD são aparentemente imunes a este tipo de corrosão para temperaturas 

superiores a 250º C em meios contendo 3% NaCl (Gunn, 1997). 
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2.5 PRINCIPAIS ELEMENTOS DE LIGA UTILIZADOS NOS AÇOS INOXIDÁVEIS 

Os principais elementos de liga utilizados nos aços inoxidáveis podem ser divididos em 

ferritizantes e austenitizantes, com relação ao efeito em favorecer termodinamicamente a 

ferrita ou a austenita, respectivamente. 

 

2.5.1 Elementos Ferritizantes 

Cromo (Cr): Sendo estabilizador da ferrita (δ), tem como objetivo principal a 

formação do filme de passivação (camada passiva) constituído de óxido de cromo (Cr2O3) na 

superfície do aço, e assim, conferindo melhor resistência à corrosão localizada. Nos AID o 

teor deste elemento é maior que 20%. Entretanto, este elemento contribui para formação de 

fases deletérias tal como sigma (σ), e assim levando à perda da ductilidade, tenacidade e 

propriedades de corrosão (Gunn, 1997).  

Molibdênio (Mo): Tem influência benéfica sobre a resistência a corrosão por pite e 

frestas (Crevice) na presença de cloretos. Assim como o Cr, o Mo extende a região de 

passivação e reduz a densidade de corrente de corrosão (imax) na região ativa. Para altas 

temperaturas em meio marinho a adição de pelo menos 3%Mo é recomenda. Porém sua 

adição é limitada a 4% devido a forte tendência de formação de fases deletérias, tal como 

sigma (σ) na faixa de temperatura de trabalho a quente, ou seja, acima de 1000º C (Gunn, 

1997). 

Silício (Si): Sua adição contribui para o aumento da resistência à corrosão em serviço 

em meio contendo ácido nítrico concentrado. Proporciona uma maior resistência à oxidação 

dos aços em temperaturas elevas de serviço. Adições de altos teores de Si (3,5 a 5,5%) em 

aços “duplex” proporciona aumento da resistência a corrosão por pite e uma possível 

resistência à “CST” (Stress corrosion cracking). Mas como este elemento é considerado forte 

formador de fase sigma (σ), sua adição é limitada a 1% (Gunn, 1997). 

 

Tungstênio (W): Adições deste elemento acima de 2% em duplex aumentam a 

resistência ao pite, pois extende a região de potencial de passivação e reduz o valor da 

corrente de passivação (ipass). Assim como o Mo o tungstênio também contribui para o 

aumento da resistência a corrosão por frestas (Crevice) em soluções contendo cloretos. No 

entanto, este elemento favorece a precipitação de compostos intermetálicos na faixa de 700º C 
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a 1000º C além de contribuir para formação de austenita secundária em metal de solda (Gunn, 

1997).  

  

2.5.2 Elementos Austenitizantes 

Níquel (Ni): Estabilizador da austenita, o níquel promove no aço inoxidável uma 

mudança da estrutura cristalina, de ferrítica CCC (Cúbica de Corpo Centrada) para austenítica 

CFC (Cúbica de Face Centrada) (INTERNATIONAL MOLYBDENIUM ASSOCIATION, 2009). 

Assim como existem os estabilizadores da ferrita também existem os estabilizadores 

da austenita (Nieq). Por esta razão o teor de Ni adicionado aos AID AISD é função direta do 

Cr na liga, de maneira a manter as fases em proporções semelhantes. Entretanto, sua adição 

em excesso leva a uma formação excessiva de austenita (γ), produzindo um enriquecimento 

de Cr e Mo na ferrita (δ) remanescente, e como resultado, uma intensa precipitação de 

compostos intermetálicos no intervalo de temperatura entre 650 e 950ºC, podendo ainda 

acelerar a formação de alfa primária (α’) na ferrita, que fragilizam a liga (Gunn, 1997). 

Além de proporcionar o balanço de fases nos AID e AISD, uma das principais 

caracteristicas do Ni é conferir um aumento substancial na tenacidade dos aços inoxidáveis 

conforme maior quantidade de austenite precipitada. Em termos de resistência à corrosão, o 

Ni tem algum efeito, mas não tão significativo quanto o Cr (Pardal, 2009)        

Manganês (Mn): O entendimento atual é que este elemento pouco efeito tem sobre a 

estrutura bifásica, “duprex”. Porém, adições de manganês são feitas ao aço inoxidável já que 

aumentam a resistência à abrasão e ao desgaste, assim como aumento das propriedades de 

tração, sem perda da ductilidade a quente. Além disso, sua adição aumenta a solubilidade 

sólida do nitrogênio, permitindo aumento deste elemento sem risco de gaseificação na 

estrutura. No entanto, adições em excesso de 3% a 6% de Mn diminui significativamente o 

valor da CPT (Critical Pitting Temperature) (Gunn, 1997). 

Cobre (Cu): Adições de cobre em aços inoxidáveis austeníticos de alta liga reduzem a 

taxa de corrosão em ambientes não oxidantes, tal como ácido sulfúrico. Em algumas ligas de 

duplex 25%Cr, 1,5%Cu é adicionado para obter uma resistência à corrosão ótima em 70% 

H2SO4 a 60º C. Entretanto, em soluções de HCl, a adição de apenas 0,5%Cu diminuiu a taxa 

de corrosão por frestas. Assim, a quantidade de Cu nos AID é limitada a 2%, pois acima disso 

ocorre queda na ductilidade a quente e pode levar ao endurecimento por precipitação de finos 
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compostos intermetálicos ricos em Cu, conhecidos como fase épsilon (є) (Gunn, 1997). 

Segundo este autor, estes precipitados não reduzem significativamente a resistência à corrosão 

e dureza e têm sido explorados para promover a resistência à abrasão-erosão em bombas de 

duplex fundido.  

Nitrogênio (N): Elemento estabilizador da austenita, pode substituir em parte o níquel 

devido seu alto custo (Costa e Silva, 2010). A adição de nitrogênio pode promover o 

endurecimento pelo mecanismo de solução sólida, o que aumenta a resistência mecânica do 

aço. Além disso, aumenta a resistência à corrosão por pites e retarda a formação de fases 

intermetálicas nos AID, aprimorando sua tenacidade (INTERNATIONAL MOLYBDENIUM 

ASSOCIATION, 2009) e (Gunn, 1997).  

 

2.6 METALURGIA DOS AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX  

A metalurgia dos aços inoxidáveis “duplex” pode melhor ser compreendida 

inicialmente analisando o sistema ternário Fe-Cr-Ni. Posteriormente, deve-se considerar o 

efeito dos demais elementos de liga sobre as relações de equilíbrio nesse sistema (Costa e 

Silva, 2010). A Figura 2.6.1 mostra uma seção por meio do diagrama de equilíbrio de fases 

Fe-Cr-Ni com teor de cromo constante de 18%. A avaliação desse diagrama reforça 

observações importantes sobre características desse sistema, especialmente para a metalurgia 

dos aços austeníticos: a presença do níquel causa a estabilização da fase austenítica. A partir 

de aproximadamente 8% de Ni, é possível obter uma estrutura completamente austenítica em 

temperaturas menos elevadas (Costa e Silva, 2010). 

 

 
Figura 2.6.1 – Seção do diagrama de equilíbrio de fases do sistema Fe-Cr-Ni com teor de 

cromo constante de 18% mostrando como o Ni estabiliza a fase austenitica 

Fonte: Costa e Silva (2010) 
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No sistema ternário Fe-Cr-Ni na Figura 2.6.2 por volta de 1300º C, é possível observar 

a presença de ferrita e austenita como fases de equilíbrio, onde o desenvolvimento da 

estrutura duplex se dá pela correta escolha de composições e execução de tratamento térmico 

de solubilização adequado, seguido de resfriamento rápido. O campo de equilíbrio bifásico 

aumenta com a queda de temperatura, e devido a isso, a solubilização deve ser seguida de 

resfriamento o suficientemente rápido já que a queda de temperatura pode influenciar nas 

relações de equilíbrio com formação de novas fases (Costa e Silva, 2010).  

 

Figura 2.6.2 – Seção isotérmica a 1300 ºC do sistema ternário Fe-Cr-Ni  

Fonte: Adaptada de Pinto (2009) 

 

O mecanismo de transformação da ferrita em austenita depende da temperatura na qual 

esta se dá. Em altas temperaturas (650 a 1200º C), que é o que ocorre geralmente nas 

condições normais de fabricação, a austenita é formada por nucleação e crescimento. 

Entretanto, em temperaturas mais baixas (300 a 650º C) a transformação pode ser por 

decomposição espinoidal característico do processo de envelhecimento (Pinto, 2009).  

O equilíbrio entre essas duas fases (austenita / ferrita) pode melhor ser observado 

utilizando um diagrama pseudo-binário adotando-se como constante o teor de Fe no diagrama 

ternário a partir da linha liquidus até a temperatura ambiente.  Adota-se como na maioria dos 

“duplex” a porcentagem de Fe em aproximadamente 70% e retira-se uma seção vertical do 

diagrama ternário variando apenas as porcentagens de Ni e Cr. A Figura 2.6.3 mostra 

esquematicamente a evolução microestrutural de um AID de composição típica durante a 

solidificação no equilíbrio. A liga AID representada no diagrama pseudo-binário mostra como 

que estas ligas se solidificam como ferrita (δ) em altas temperaturas (aproximadamente 1400º 

C). Entretanto, parte desta ferrita (δ) se transforma em austenita (γ) quando a temperatura 
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diminui em torno dos 1300º C, a depender da composição química da liga. Assim, na 

temperatura ambiente tem-se uma microestrutura bifásica austeno-ferrítica, caso as condições 

de resfriamento impeçam a formação de outras fases, as quais serão discutidas posteriormente 

(Pinto, 2009).  

 

Figura 2.6.3 – Seção vertical com ferro (Fe) aproximadamente constante (70%) no 

diagrama ternário Fe-Cr-Ni 

Fonte: Adaptada de Pinto (2009) 

 

A austenita que começa a precipitar-se nucleia e cresce primeiramente no contorno de 

grão da ferrita e, posteriormente, ao longo de direções cristalográficas preferenciais no 

interior dos grãos ferríticos. A Figura 2.6.4 mostra o início da nucleação de grãos de γ 

preponderantemente nos contornos da matriz ferrítica em uma amostra de AID tratada a 1300º 

C e resfriada em água (Pardal, 2009).   

 

 

Figura 2.6.4 – Início da formação da fase austenítica, preponderantemente nos 

contornos dos grãos da matriz ferrítica. Amostra solubilizada a 1300º C 

Fonte: Ghosh et al. (2008) 
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Em condições de equilíbrio o Cr, Mo e W se concentram na ferrita (δ), enquanto que o 

Ni, C, N e Cu devem difundir-se para a austenita (γ) durante a sua formação. Assim 

continuando com a diminuição da temperatura, as composições de equilíbrio entre δ e γ 

continuarão mudando conforme as linhas solvus da ferrita e da austenita do diagrama 

pseudobinário, onde a difusão vai diminuindo conforme o decréscimo da temperatura. Estes 

fatos podem ser visualizados na Figura 2.6.3 seguindo a linha contínua vertical que representa 

a composição química usual nos duplex. Observa-se ainda, que em temperaturas inferiores a 

900º C não se evidenciam fortes mudanças no equilíbrio de ambas às fases, pois as linhas 

solvus da austenita e da ferrita tomam uma forma quase que vertical. Entretanto, os 

procedimentos no resfriamento podem dar lugar à formação de fases intermetálicas que serão 

vistas na seção 2.7. (Pardal, 2009). 

A previsão da microestrutura de um AID é de certa forma complexa, visto que está 

presente uma grande quantidade de elementos de liga, que modificam o diagrama de fases do 

sistema ternário Fe-Cr-Ni e com isso envolvendo um complexo tratamento termomecânico 

das ligas “duplex” e um alto custo se comparado com outros aços inoxidáveis (Pinto, 2009).  

O nitrogênio apresenta grande influência no sistema ternário já que tal elemento 

proporciona um aumento na extensão e estabilidade do campo bifásico em altas temperaturas, 

então, ajustar o teor de nitrogênio para obter a microestrutura desejada no tratamento térmico 

de solubilização é do ponto de vista de ajuste da composição química o aspecto mais 

importante, ou seja, o aspecto chave, para determinada composição de elementos de liga 

metálicos (cromo, níquel e molibdênio).  A Figura 2.6.5 mostra como a presença do 

nitrogênio afeta o equilíbrio do campo bifásico (Austenita + Ferrita) (Costa e Silva, 2010).  

 

Figura 2.6.5 – Equilibrio entre as fases ferrita e austenita no sistema Fe-Cr-Ni-(N) 

contendo 68% Fe e (% Ni + %Cr + %N = 32%). As linhas tracejadas apresentam o 

equilíbrio sem nitrogênio no AID 

Fonte: Costa e Silva (2010) 
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O nitrogênio nos AID frequentemente é definido em função da resistência mecânica 

desejada, assim, definido o teor de nitrogênio, é necessário ajustar o restante da composição 

do AID visando a:  

1 - Garantir a microestrutura bifásica à temperatura de solubilização, controlada 

principalmente por cromo e níquel. 

2 - Garantir a resistência à corrosão, especialmente à corrosão por pites, por meio do ajuste 

dos teores de cromo, níquel e molibdênio de acordo com o PREN. 

3 – Garantir que as fases intermetálicas estejam completamente dissolvidas à temperatura de 

solubilização, característica esta, influenciada pelo cromo, níquel e molibdênio 

principalmente. (Costa e Silva, 2010). 

Assim, a proporção de fases e as respectivas composições são indicadas para uma 

determinada liga e temperatura de solubilização, na qual a estabilidade da estrutura Duplex a 

altas temperaturas está mais influenciada pelo teor de N, que pelos teores de Cr ou Mo. A 

Figura 2.6.6 mostra como a adição de 0,25% de N em uma liga de 25%Cr produz uma fração 

volumétrica de 50% de ferrita aproximadamente a 1250º C em comparação com quase 80% 

de ferrita produzida para uma adição de 0,18% de N. Contudo, é difícil prever a 

microestrutura de uma liga Duplex a partir da simplificação apenas de diagramas, devido aos 

efeitos de outros elementos de liga, os quais também modificam os campos de fase nesses 

diagramas (Gunn, 1997).  

 

 

Figura 2.6.6 – Influência do N no teor de ferrita em função da temperatura de 

solubilização para diversos AID 

Fonte: Gunn (1997) 
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Diversos pesquisadores desenvolveram formulações empíricas que tentam prever as 

frações de ferrita e austenita presentas na liga AID. Assim, tanto os elementos estabilizadores 

da ferrita quanto os da austenita são dados em termos dos coeficientes, cromo equivalente e 

níquel equivalente, respectivamente (Creq e Nieq). A Equação 2.6.1 e a Equação 2.6.2, 

mostram tais relações. (Pinto, 2009) 

 

NbSiMoCrCreq %5,0%5,1%%%   (2.6.2) 

 

)%(%30%5,0%% NCMnNiNieq   (2.6.2) 

2.7 PRECIPITAÇÃO DE FASES DELETÉRIAS NOS AID E AISD 

Como já mencionado, além das fases ferrita e a austenita, outras fases podem 

precipitar nos AID e AISD numa faixa de temperatura de 300 à 1000º C (Londoño, 2001). A 

exposição do material nestas temperaturas pode acontecer como resultado das condições de 

serviço, de tratamentos térmicos e de ciclos de soldagem e com isso comprometendo a 

resistência à corrosão do material. A figura 2.7.1 mostra esquematicamente uma curva TTT 

(Transformation Time - Temperature) para as fases que podem precipitar nos “duplex”, assim 

como suas principais características como mostrado na Tabela 2.7.1.  Assim, tanto as 

propriedades mecânicas principalmente a tenacidade, como as de resistência à corrosão, 

podem ser prejudicadas de diversas formas, a depender da fase deletéria presente (Londoño, 

2001). 
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Figura 2.7.1 – Diagrama TTT esquemático de precipitação de fases deletérias nos AID 

Fonte: Davis (1996) 
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Tabela 2.7.1 – Características cristalográficas das fases observadas nos AID 

Fase 

(fórmula 

química) 

Fórmula 

química  

Est. 

Cristalina 

Faixa de 

temperatura (º 

C) 

Cr Ni Mo Outro

s 

Ferrita (δ)  - ccc - 27,4 8,7 4,0 - 

Austenita (γ)  - cfc <1250 26,6 9,6 3,3 0,54N 

Austenita 

Secundária 

(γ2) 

 

- 

cfc Tipo 1 (< 650) 

Tipo 2 (650-800) 

Tipo 3 (700-900) 

24,3 11 3,4  

Nitretos de 

cromo 

(Cr2N) 

(CrN) 

Cúbico  700-950 72 6 15 - 

Alfa 

primário (α’)  

- ccc  300-525 65 2,5 13  

Fase G ≥ 14%Si Cúbica  300-400 25 25 4  

Sigma (σ) Fe-Cr-Mo Tetragonal  600-1000 30 4 7  

Chi (ꭓ) Fe36Cr12Mo10 ccc 700-900 25 3 14  

R (Laves) Fe2Mo Trigonal  550-650 25 6 35  

Pi (π) Fe7Mo13N4 Cúbica  550-600 35 3 34  

Épsilon (є) (rica Cu) cfc 400-650 - - - Cu 

Tau (τ) - Ortorrômbica  550-650 - - - - 

Carbetos M7C3 Ortorrômbica 950-1050 - - - - 

Carbetos M23C6 cfc 650-950 58 2,5 12  

Fonte: Gunn (1997) 
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2.7.1 Fase sigma (σ) 

 

É uma fase deletéria rica em Cr e Mo sendo muito conhecida por ser um precipitado 

fortemente fragilizante. Sua faixa de temperatura de precipitação está entre 650º C e 1000º C, 

mas também depende da composição química da liga. Frequentemente é associada com uma 

redução nas propriedades de impacto e perda de resistência à corrosão (Gunn, 1997). Neste 

sentido, a precipitação de aproximadamente de 4% em volume desta fase pode resultar em um 

decréscimo de 90% da tenacidade (Pardal, 2009). Sua temperatura de pico é em 900º C 

aproximadamente. A decomposição da ferrita (δ) em fase sigma (σ) pode levar apenas dois 

minutos em ligas Superduplex (Gunn, 1997). Apresenta uma estrutura tetragonal sendo 

basicamente composta por Fe, Cr e Mo, sendo caracterizada por elevados níveis de dureza 

(900 a 1000HV) e fragilidade a temperatura ambiente (Pinto, 2009). 

 A decomposição da ferrita (δ) geralmente ocorre através de uma reação eutetóide do 

tipo (δ = γ2 + σ). A reação ocorre por nucleação e crescimento, apresentando uma curva de 

transformação em C. Na Figura 2.7.1.1 é ilustrada a precipitação da fase sigma nas interfaces 

α/γ (Londoño, 2001). 

 

 

Figura 2.7.1.1 – Ilustração esquemática da precipitação de fase sigma (σ) nas interfaces 

α/γ nos AID 

Fonte: Pinto (2009) 

 

Adições de tungstênio (W) pode retardar a precipitação da fase sigma, porém, outra 

fase intermetálica, fase (Chi), precipita antes da fase sigma (Londoño, 2001) e (Pinto, 2009). 
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A Figura 2.7.1.2 apresenta esquematicamente esta sequência de precipitação nestes aços. 

Ocorre primeiramente a precipitação da fase Chi (ꭓ), atuando como núcleos para precipitação 

da fase sigma, que precipita posteriormente (Pinto, 2009).  

 

 
Figura 2.7.1.2 – Ilustração esquemática da precipitação de fase sigma (σ) em um AID 

contendo W  

Fonte: Pinto (2009) 

 

Segundo KONDO et al. (1993) trabalhando com ligas do tipo Fe-25Cr-7Ni-3Mo-

0,3N-(0-4W), concluiu que para pequenas adições de W (até 1%) a cinética de precipitação 

desta fase foi incrementada no caso de envelhecimentos de pequena duração, porém, esta 

precipitação foi revogada para conteúdos de W (1-3%) (Londoño, 2001).   

A presença desta fase favorece um aumento na velocidade de corrosão de um AID em 

até oito vezes (Londoño, 2001). A resistência à corrosão sob tensão também é reduzida na 

presença desta fase. As propriedades mecânicas dos AIDs também são seriamente 

prejudicadas devido a precipitação de fase sigma. (Londoño, 2001).   

 

2.7.2 Nitretos de Cromo (Cr2N, CrN) 

Nitrogênio é adicionado aos AID para estabilizar a austenita, e aumentar a resistência 

mecânica e resistência a pite. A solubilidade do N é consideravelmente alta na austenita se 

comparado com a ferrita. Acima da temperatura de recozimento (cerca de 1040º C), a fração 

volumétrica de ferrita aumenta e até logo abaixo da linha solidus uma microestrutura 

completamente ferrítica pode estar presente, embora alguma austenita possa permanecer nos 
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grupos de alta liga. Nessas temperaturas, a solubilidade do N na ferrita é alta, mas ao resfriar a 

solubilidade cai tornando a ferrita supersaturada em N, levando à precipitação intragranular de 

nitreto de cromo tipo agulha (Cr2N) na ferrita como mostra a Figura 2.7.2.1. Tratamentos 

isotérmicos na faixa de temperaturas de 700º a 950º C também produz Cr2N intergranular nas 

interfaces de grão δ/δ ou δ/γ, finas placas nas interfaces de sub-grão, pontos triplos, inclusões 

e ao longo de matrizes de luxação. Entretanto, a soldagem favorece a formação de outro tipo 

de nitreto, CrN, com estrutura cristalina cúbica de face centrada (Gunn, 1997).   

 

 

Figura 2.7.2.1 – TEM - micrografia de Cr2N em sítios intragranulares 

Fonte: Gunn (1997) 

 

A precipitação dos nitretos de cromo pode levar à queda da resistência à corrosão dos 

AIDs, onde ao redor destes precipitados, pode-se dar início à um tipo de corrosão localizada  

Em geral, devido às suas frações volumétricas menores, a presença dos nitretos de Cr 

nos AIDs é menos prejudicial que a de outras fases intermetálicas, como a fase sigma 

(Londoño, 2001). 

 

2.7.3 Carbetos (M23C6, M7C3) 

Os carbetos M7C3 formam-se na faixa de temperatura 950º e 1050ºC nas interfaces do 

grão δ/γ, entretanto, como esta precipitação pode levar até 10 minutos, tem-se que esta 

precipitação pode ser evitada através de uma têmpera normal. Além disso, como as classes 

dos duplex modernos contem menos do que 0,02%C, carbetos de qualquer forma são 

raramente vistos. No grupo dos AIDs com níveis de carbono razoavelmente alto, 
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aproximadamente 0,03%C, os carbetos do tipo M23C6 rapidamente precipitam entre 650º a 

950º C, requerendo menos que 1 minuto para se formar em 800º C (Gunn, 1997). A 

precipitação ocorre predominantemente nas interfaces δ/γ, onde a ferrita rica em Cr, intercepta 

a austenita rica em C (Gunn, 1997). Entretanto, o M23C6 também pode ser encontrado nas 

interfaces δ/δ e γ/γ e em menor grau dentro de grãos de austenita e ferrita (Gunn, 1997).  

 

2.7.4 Alfa primária α’ (Fragilização a 475ºC) e Fase G 

A menor temperatura de decomposição dentro de um AID é a de precipitação de α’, na 

qual ocorre entre 300º e 525º C, sendo a causa principal de endurecimento e do fenômeno 

conhecido como “fragilização à 475º C” nos aços inoxidáveis ferríticos (Gunn, 1997). 

O endurecimento é causado pela precipitação de uma fase CCC coerente, rica em Cr 

(fase α’), com um parâmetro de rede similar ao da fase da matriz ferrítica (fase δ). Nesta fase 

observa-se um progressivo endurecimento, o aumento do limite de resistência (σRL) assim 

como a diminuição da tenacidade e resistência à corrosão do material. Este efeito de 

envelhecimento é atribuído à decomposição espinoidal da ferrita (δ) na fase rica em Cr alfa 

linha (α’) e uma fase rica em Fe (α’’), sendo sua cinética de precipitação muito mais rápida 

para os 475º C (Pardal, 2009).  

Em temperaturas abaixo de 400º C, a equação de Arrhenius é empregada 

frequentemente para descrever a cinética de endurecimento. A energia de ativação 

característica da “fragilização à 475º C” é semelhante à da difusão do Cr na ferrita (δ), embora 

outros fatores influenciem a formação de α’, tal como os teores de Mo e Cu como também 

altos teores de ferrita na liga (Gunn, 1997). 

 Além disso, a fase G desenvolve-se nas interfaces α/α’ entre 300º e 400º C após várias 

horas de exposição, devido ao enriquecimento de Ni e Si nesses locais (Gunn, 1997). 

 

2.7.5 Austenita Secundária (γ2) 

A austenita secundária (γ2) pode ser formada em um tempo relativamente baixo e por 

diferentes mecanismos a depender da temperatura envolvida gerando austenita secundária do 

tipo 1, tipo 2 E tipo 3 (Gunn, 1997). Estes mecanismos podem ocorrer por três diferentes 

processos sendo eles: processo martensítico para tratamentos abaixo de 650ºC em que a 

austenita secundária (γ2) possui composição química similar à da ferrita que a circunda, 
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processo “Widmanstätten” para temperaturas acima de 650º C e processo eutetóide que ocorre 

no intervalo entre 700º C e 900º C (Pardal, 2009). 

 

2.7.6 Fase Chi (ꭓ) 

Assim como a fase sigma (σ) a fase Chi (ꭓ) forma-se entre 700 e 900º C, contudo em 

quantidades muito menores. Entretanto, o enriquecimento de ferrita com elementos de 

formação intermetálicos durante uma longa exposição a baixas temperaturas, isto é a 700º C, 

favorece a precipitação de fase Chi (χ). Como a fase sigma, a Chi (χ) frequentemente ocorre 

nas interfaces δ/γ e cresce para dentro da ferrita (Gunn, 1997). A fase Chi (ꭓ) tem uma 

influência similar nas propriedades de corrosão e tenacidade assim como a fase sigma (σ), 

mas como as duas fases coexistem é difícil o estudo de seus efeitos individualmente (Gunn, 

1997). 

 

2.7.7 Fases R, π e τ 

A fase R também conhecida como Fase Laves (Fe2Mo) precipita em pequenas 

quantidades entre 550º e 650º C após diversas horas de exposição. Sua precipitação se dá nos 

interstícios (locais) intra e intergranular. São ricas em Mo e reduzem a resistência à corrosão 

por pite (Gunn, 1997). Entretanto, como aqueles que precipitam em locais intergranulares 

contêm ligeiramente mais Mo (em torno de 40% se comparados aos 35% do restante), sua 

influência na resistência à corrosão por pite é mais marcante (Gunn, 1997). 

 

A fase pi (π) são nitretos precipitados e identificados em sítios (locais) intergranulares 

em metal de solda duplex após tratamento térmico isotérmico à 600º C por várias horas como 

mostra a Figura 2.7.7.1 (Gunn, 1997). É uma fase rica em Cr e Mo, e também tem sido 

previamente confundida com a fase sigma (Gunn, 1997). 
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Figura 2.7.7.1 – TEM - Micrografia de fase π em grão ferrítico. Metal de solda 22%Cr 

após 24 horas à 600º C  

Fonte: Gunn (1997) 

 

Tratamento térmico por várias horas na faixa de temperatura de 550º a 650º C pode 

levar à formação da fase tau (τ) “tipo agulha” nas interfaces δ/δ como mostra a Figura 2.7.7.2 

(Gunn, 1997).         

 

 
Figura 2.7.7.2 – TEM - Micrografia da fase τ nas interfaces dos grãos ferríticos. Metal 

S31803 entre 550º e 650º C  

Fonte: Gunn (1997) 
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2.7.8 Fase épsilon (ε – fase rica em Cu) 

Em ligas contendo Cu e/ou W, outros mecanismos de endurecimento podem ocorrer. 

No caso do Cu, a supersaturação da ferrita devido à queda da solubilidade a baixas 

temperaturas leva à precipitação de partículas extremamente finas de fases ricas em Cu após 

100 horas a 500º C e que aumentam significativamente a faixa de endurecimento dos aços 

duplex a baixas temperaturas (Gunn, 1997).  

 

2.8 METODOLOGIAS DE ANÁLISE  

2.8.1 MEV 

A principal característica de qualquer microscópio é tornar visível ao olho humano o 

que for muito pequeno para tal. O princípio de funcionamento de um microscópio eletrônico 

de varredura (MEV) consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para 

explorar a superfície da amostra, ponto a ponto. É um aparelho que pode fornecer 

rapidamente informações sobre a morfologia e identificação dos elementos químicos de uma 

amostra sólida. Sua utilização é comum em engenharia e biomédicas, sendo um dos mais 

versáteis instrumentos disponíveis para a observação e análises microestruturais (Dedavid et 

al., 2007). A principal razão de sua utilidade é a alta resolução que pode ser obtida durante a 

observação chegando a valores de resolução melhor que 1 nm em instrumentos de pesquisa 

avançada. Outra característica importante do MEV é a aparência tridimensional da imagem 

das amostras, resultado direto da grande profundidade de campo. Dois tipos de detectores que 

captam raios-X característicos podem ser utilizados, por dispersão de energia (EDS) ou por 

dispersão em comprimento de onda (WDS), porém, apenas o primeiro é abordado para este 

trabalho (Dedavid et al., 2007). 

 

2.8.1.1 Técnica EDS (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

O princípio do “EDS” é a fluorescência de raios-X. A espectrometria de fluorescência 

de raios-X é uma técnica não destrutiva que permite identificar os elementos presentes em 

uma amostra (análise qualitativa) assim como estabelecer a proporção (concentração) em que 

cada elemento se encontra presente na amostra. Assim, é um método qualitativo e semi-

quantitativo baseado na medida das intensidades (número de raios-X detectados por unidade 
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de tempo) dos raios-X característicos emitidos pelos elementos que constituem a amostra 

(Filho, 1999). Quando um elemento de uma amostra é excitado pela incidência do feixe de 

elétrons do microscópio eletrônico, por exemplo, e como consequência disto, se torna 

ionizado, elétrons dos níveis mais afastados realizam um salto quântico para preencher a 

vacância e atingir níveis menores de energia. Cada transição eletrônica constitui uma perda de 

energia para o elétron, e esta energia é emitida na forma de um fóton de raio-X, de energia 

característica e bem definida, para cada elemento. Resumindo, a análise por fluorescência de 

raios-X consiste em três fases: excitação dos elementos que constituem a amostra, dispersão 

dos raios-X característicos emitidos pela amostra e detecção desses raios-X (Filho, 1999). No 

MEV, o detector “EDS” se encontra dentro da câmara, e um software constrói e analisa o 

espectro de intensidade de raios-X versus energia.   

 

2.8.2 Dureza Vickers (HV) 

Para o teste de durezaVickers utiliza-se um penetrador piramidal de diamante de base 

quadrada e ângulo de diedro de 136º entre suas faces. Esta dureza apresenta vantagens como 

escala contínua abrangendo desde materiais macios aproximadamente 5HV, até materiais 

bastante duros > (1000HV). A dureza Vickers pode ser calculada segundo a Equação 2.8.2.1.  

 

22

854,1

)2/º136.(2/ d

P

send

P
HV   (2.8.2.1) 

 

d = é a média aritmética da medida das diagonais d1 e d2 da base da impressão, [mm]; 

P = é a carga total de impressão, [Kgf]; 

 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  MATERIAL COMO RECEBIDO 

O material recebido foi uma barra cilíndrica de aço duplex PH (“Precipitation 

Hardenable”) com especificação UNS J93372, com a composição química mostrada na 

Tabela 4.1.1. Os elementos Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo e Cu foram determinados por 
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escpectroscopia de emissão ótica, enquanto o C, S e N foram determinados por combustão. A 

barra foi solubilizada a 1050ºC seguido de resfriamento rápido em água.  

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS PARA ANÁLISE 

Na barra, foram realizados cortes por processo de eletroerosão para minimizar as 

perdas de material. Assim, foram extraídas amostras circulares da barra solubilizada (Solution 

treated – ST) como mostra a Figura 3.2.1. 

 

 

Figura 3.2.1 – Uma das amostras extraídas do tubo na condição solubilizado (ST) 

 

3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS DE ENVELHECIMENTO 

Com o objetivo de mudar a microestrutura do inoxidável duplex PH e induzir a 

precipitação de fase épsolon (є) (rica em Cu), foram feitos tratamento de solubilização 

seguido de resfriamento rápido como anteriormente dito, este com o objetivo de igualar a 

composição das fases ferrita e austenita, garantindo com isso ótimas propriedades do duplex 

PH. A solubilização (ST) foi feita a temperatura de 1050º C. 

Após a solubilização todas as amostras foram submetidas a diversos tratamentos 

térmicos de envelhecimento em diversas temperaturas e tempos de envelhecimento, a fim de 

precipitar certa quantidade de fase intermetálica є. Todas as amostras e seus respectivos 

tratamentos são mostrados na Tabela 3.3.1. 
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Tabela 3.3.1: Amostras solubilizadas (ST), e envelhecidas em diversas temperaturas e tempos. 

Tempos 

(min) 

Temperaturas (
o 

C) 

450 475 500 550 600 

0 ST 

5 - D23 D14 D25 D27 

7,5 D13 - - - - 

10 - D19 D15 D26 D28 

15 D6 D20 D7 D8 D9 

20 - - - - - 

25 - - D17 - - 

30 D10 D21 - - - 

45 D11 D22 - - - 

60 D2 D12 D3 D4 D5 

75 - D29 - - - 

90 - D30 - - - 

 

 

3.4 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA 

A caracterização da microestrutura foi feita por espectroscopia de emissão ótica para 

estimar a real composição química das amostras retiradas do tubo como recebido. A 

espectroscopia permite quantificar a fração volumétrica de elementos químicos presentes na 

amostra.  

 

3.5 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

3.5.1 MEV (Partição dos elementos via EDS - “Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy”) 

As amostras solubilizada (ST) e envelhecida D2 (450º C por 1 h) foram caracterizadas 

por MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) equipado com EDS (Espectrometria de 
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raios-X por Dispersão de Energia) com o objetivo de analisar as fases presentes na amostra de 

acordo com o elemento químico presente em cada uma das fases. Os valores de composição 

química obtidos são mostrados na seção 4.2.1 na Tabela 4.2.1.1 e Tabela 4.2.1.2. 

 

3.5.2 Microscopia ótica (MO) 

As amostras, solubilizada (ST) e envelhecidas, foram observadas em um microscópio 

ótico de bancada do LABMETT (UFF). Para a caracterização das amostras foi efetuado o 

procedimento metalográfico convencional segundo a NORMA ASTM E407 (2007), mediante 

o emprego do ataque do reagente de “Beraha” com o objetivo de revelar as fases austenita (γ) 

e ferrita (δ) da amostra solubilizada, e caracterizar as mudanças microestruturais nas amostras 

envelhecidas. Este ataque é composto de: 10ml de HCl + 40ml de água destilada + (0,3 a 

0,6g) de metabissulfito de potássio. 

 

3.5.2.1 Quantificação de fases  

Foram feitas as quantificações de fases ferrita (δ) e austenita (γ) das amostras 

solubilizada e envelhecidas em todas as condições de tratamento, exceto 475º C. 

Existem vários métodos de quantificação de fases, porém os que mais possuem 

enfoque são: medidas magnéticas, medidas por estereologia quantitativa e via difratometria de 

Raios-X. Para este trabalho foi considerado o método por estereologia quantitativa. A 

quantificação de fases foi feita manualmente através de uma grade de pontos (cartão teste), 

porém também poderia ser realizada através de um software que analisa a fração volumétrica 

das fases onde se considera a contagem de pixels das imagens e não a de pontos. Para a 

análise de contagem dos pontos foram tomadas uma média 8 imagens para cada condição de 

tratamento, e com um aumento metalográfico de 10.000 vezes.  

 

3.6 MEDIÇÃO DE DUREZA VICKERS (HV) 

A dureza Vickers pode ser calculada segundo a Equação 2.8.2.1 da seção 2.8.2. Assim, 

são obtidos os valores de dureza para as amostras solubilizadas e tratadas para as condições 

especificadas na Tabela 3.3.1 da seção 3.3. Para as medições, as amostras tiveram suas 

superfícies lixadas até a granulometria 400, e verificou-se posteriormente o paralelismo de 

ambas as faces, de modo a se obter uma leitura correta das diagonais impressas em cada 

amostra ensaiada. As medições foram realizadas pelo método Vickers utilizando um 
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durômetro marca WPM e modelo HPO 250 do Laboratório de Ensaios Mecânicos (LEM) da 

Universidade Federal Fluminense, com carga de 10 Kgf. Foram realizadas em média 8 

medidas de dureza aproximadamente para cada amostra ensaiada. A seção 4.3 mostra as 

Tabelas para os valores de dureza obtidos.  

 

3.7 MODELAGEM DA CINÉTICA PARA PRECIPITAÇÃO  

Nesta seção é abordada uma modelagem matemática da cinética de precipitação para 

fases deletérias em ligas endurecíveis por precipitação. Este modelo considera a cinética de 

precipitação para os estágios iniciais de envelhecimento que é dado por uma expressão 

derivada da equação de Avrami como mostra a Equação 3.7.1.  

 

nKtH   (3.7.1) 

 

∆H = é o aumento de dureza, ou ainda, a diferença de cada ponto de dureza pela 

dureza da amostra na condição solubilizada (ST), [HV]; 

K = a taxa constante dependente da temperatura 

n = expoente tempo 

t = tempo de envelhecimento, [min]; 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA 

O resultado da espectroscopia de emissão ótica para a composição química das 

amostras retiradas da barra como recebida é apresentado pela Tabela 4.1.1. Os resultados para 

os elementos C, S, e N foram determinados por combustão.  

 

Tabela 4.1.1: Composição química da barra como recebida de aço inoxidável duplex PH 

UNS J93372 – grupo 1B – Tipo 25Cr-5Ni-Mo-Cu-N 

C 

% 

Mn  

% 

Si  

% 

P  

% 

S 

% 

Cr  

% 

Ni 

% 

Mo 

% 

Cu 

% 

N 

% 

0,043 0,680 0,800 0,017 0,012 25,64 4,51 2,01 3,01 0,65 
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Comparando os resultados experimentais da Tabela 4.1.1 com os da Tabela 2.2.4 da seção 

2.2 segundo a NORMA A890 – 1B, vê-se que quase todos os elementos tiveram pouca 

variação percentual com exceção do nitrogênio (N).    

Baseando-se na composição química de ambas as Tabelas pode-se obter o índice 

PREN (“Pitting Resistance Equivalent Number”) através da Equação1 da Seção 2.2 uma vez 

que este aço “duplex” não possui tungstênio (W). Para o cálculo do PREN normalizado foram 

considerados os valores máximos de composição do Cr, Mo e N. 

 

67,42%16%3,3%  NMoCrPREN ALEXPERIMENT  (4.1.1) 

 

09,38%16%3,3%  NMoCrPRENNORMA  (4.1.2) 

 

Comparando estes dois resultados observa-se que o valor do PREN experimental diferiu 

pouco do PREN calculado a partir da composição química dada pela NORMA ASTM A890 – 

1B. Esta pequena diferença foi devido ao elemento nitrogênio que foi acima do valor 

esperado.  

 

4.2 ANÁLISE MICROESTRUTURAL 

4.2.1 MEV (Partição dos elementos via EDS) 

A microestrutura do aço foi caracterizada por microscopia óptica e eletrônica de 

varredura (MEV), com EDS (“Energy-dispersive X-ray spectroscopy”). Assim a composição 

química das fases ferrita e austenita obtidas por EDS para as amostras, solubilizada (ST) e 

envelhecida (D2), são mostradas na Tabela 4.2.1.1 e Tabela 4.2.1.2. 

 

Tabela 4.2.1.1: Partição dos elementos via EDS nas fases austenita (γ) e ferrita (δ) da 

amostra solubilizada (Solution treated – ST)  

AMOSTRA 

ST 

%Cr %Fe %Ni %Mo %Cu %Si %Mn 

γ 24,04 61,91 7,25 1,67 3,43 0,90 0,81 

δ 28,14 60,48 4,60 2,64 2,33 1,08 0,72 
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Tabela 4.2.1.2: Partição dos elementos via EDS nas fases austenita (γ) e ferrita (δ) da 

amostra envelhecida D2 (450º C por 1h)  

AMOSTRA 

D2 

%Cr %Fe %Ni %Mo %Cu %Si %Mn 

γ 23,81 62,05 14,55 1,69 3,45 0,88 0,86 

δ 28,46 60,71 4,52 2,72 2,56 1,02 0,74 

 

Para a amostra D2 observa-se que o Ni na austenita (γ) dobrou o seu valor em relação 

amostra solubilizada, porém mostrando-se concentrar mais na austenita que na ferrita já que é 

um elemento austenitizante. O Fe mostrou-se aproximadamente igual tanto na austenita 

quanto na ferrita das duas amostras, o que é coerente já que participa das duas fases. Assim, o 

resultado do MEV após a partição dos elementos mostrou-se coerente, uma vez que os 

elementos ferritizantes se concentraram mais na ferrita (δ), enquanto que os austenitizantes 

mais na austenita (γ), tanto na amostra solubilizada quanto na envelhecida (D2). 

 

4.2.2 Microscopia ótica (MO) 

As Figuras 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4 e 4.2.2.5 mostram as imagens da 

microestrutura do aço nas condições solubilizada (Solution treated – ST), e envelhecida a 450
o 

C, 500
o 

C, 550
o 

C e 600
o 

C, todos por 1h. A fase escura corresponde a matriz ferrita (δ) 

enquanto que a fase clara a austenita (γ). 

As fases austenita (clara) e ferrita (escura) foram quantificadas por metalografia 

quantitativa, com os resultados apresentados na tabela 4.2.2.1. Um pequeno aumento da 

porcentagem de austenita foi observado com o envelhecimento na faixa de 450
o 

C a 600
o 

C, o 

que pode ser atribuído à precipitação de austenita secundária (γ2). 

 



 

 

 

53 

 

 

Figura 4.2.2.1: Micrografia óptica. Amostra solubilizada (Solution treated – ST) 

 

 

 

Figura 4.2.2.2: Micrografia óptica. Amostra envelhecida a 450º C por 1 h 
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Figura 4.2.2.3: Micrografia óptica. Amostra envelhecida a 500º C por 1 h 

 

 

 

Figura 4.2.2.4: Micrografia óptica. Amostra envelhecida a 550º C por 1 h 
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Figura 4.2.2.5: Micrografia óptica. Amostra envelhecida a 600º C por 1 h 

 

 

Tabela 4.2.2.1.: Fração volumétrica das fases ferrita e austeniata das amostras 

solubilizada e envelhecidas ara 8 imagens. 

Amostras γ Desvio  δ Desvio 

Solubilizada (ST) 45,49 1,798437 54,51 1,798437 

450°C 48,19 1,410000 51,81 1,410000 

500°C 48,97 1,144277 51,03 1,144277 

550°C 46,84 2,519451 53,15 2,519451 

600°C 48,12 1,420405 51,88 1,420405 

 

4.3 DUREZA VICKERS (HV) 

As tabelas 4.3.1 a 4.3.5 apresentam os resultados de dureza Vickers agrupados por 

temperatura de envelhecimento (450
o 

C, 475
o 

C, 500
o 

C, 550
o 

C e 600
o 

C). A Figura 4.3.1 

mostra todas as curvas de endurecimento de forma comparativa. Observa-se que nas 

temperaturas 475
o 
C, 500

o 
C, 550

o 
C e 600

o 
C os picos de dureza foram alcançados nos tempos 

75, 20, 10 e 5 minutos, respectivamente.  
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Tabela 4.3.1: Dureza Vickers para temperatura de envelhecimento a 450º C. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

ENVELHECIMENTO 

(º C) 

TEMPO DE 

ENVELHECIMENTO 

(min) 

DUREZA 

MÉDIA  

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO  

± (HV) 

D1 ST - 235 4 

D13 450 7,5 265 3 

D6 450 15 279 7 

D10 450 30 281 8 

D11 450 45 288 9 

D2 450 60 294 7 

 

 

 

 

 

Tabela 4.3.2: Dureza Vickers para temperatura de envelhecimento a 475º C. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

ENVELHECIMENTO 

(º C) 

TEMPO DE 

ENVELHECIMENTO 

(min) 

DUREZA 

MÉDIA  

(HV)  

DESVIO 

PADRÃO  

± (HV) 

D1 ST - 235 4 

D23 475 5 268 11 

D19 475 10 270 6 

D20 475 15 277 8 

D21 475 30 280 1 

D22 475 45 282 5 

D12 475 60 287 6 

D29 475 75 296 12 

D30 475 90 290 13 
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Tabela 4.3.3: Dureza Vickers para temperatura de envelhecimento a 500º C. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

ENVELHECIMENTO 

(º C) 

TEMPO DE 

ENVELHECIMENTO 

(min) 

DUREZA 

MÉDIA  

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO  

± (HV) 

D1 ST - 235 4 

D14 500 5 265 8 

D15 500 10 271 8 

D7 500 15 276 5 

D16 500 20 280 11 

D17 500 25 267 12 

D3 500 60 274 10 

 

 

 Tabela 4.3.4: Dureza Vickers para temperatura de envelhecimento a 550º C.  

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

ENVELHECIMENTO 

(º C) 

TEMPO DE 

ENVELHECIMENTO 

(min) 

DUREZA 

MÉDIA 

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO 

± (HV) 

D1 ST - 235 4 

D25 550 5 280 7 

D26 550 10 281 14 

D8 550 15 262 7 

D4 550 60 260 7 
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Tabela 4.3.5: Dureza Vickers para temperatura de envelhecimento a 600º C. 

AMOSTRA TEMPERATURA DE 

ENVELHECIMENO 

(º C) 

TEMPO DE 

ENVELHECIMENO 

(min) 

DUREZA 

MÉDIA 

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO 

± (HV) 

D1 ST - 235 4 

D27 600 5 279 7 

D28 600 10 274 8 

D9 600 15 260 5 

D5 600 60 246 4 

 

 

Figura 4.3.1: Curvas de endurecimento para todas as temperaturas  

 

 

A Tabela 4.3.6 apresenta os valores de pico de dureza e respectivos tempos em que 

são alcançados em cada temperatura. Estes dados serão utilizados para a estimativa da energia 

de ativação para precipitação no item 4.5. 
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Tabela 4.3.6: Valores de picos de dureza e tempos para o pico. 

 450 

 (º C) 

475 

(º C) 

500 

(º C) 

550 

(º C) 

600 

(º C) 

Pico de dureza (HV) - 296 280 281 279 

Tempo para pico (min.) - 75 20 10 5 

 

 

4.4 MODELAGEM DA CINÉTICA DE PRECIPITAÇÃO DE FASES DELETÉRIAS  

Com os valores de dureza e tempo de envelhecimento como mostrado nas Tabelas 

4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3 e 4.3.4 e 4.3.5 plota-se ln(∆H) vs ln (t) para as temperaturas de 450º C, 

475º C, 500º C. Assim, obtêm-se a partir da plotagem os valores de n, K e R, este último 

representando a melhor aproximação linear de ln (∆H) vs ln (t) para cada temperatura como é 

mostrado na Tabela 4.4.1. Com os valores de n e K determinados, obtêm-se para as 

temperaturas de 450º C, 475º C, e 500º C as curvas de modelamento para os estágios iniciais 

de envelhecimento de acordo com a Equação 3.7.1 da seção 3.7. Para este modelamento foi 

utilizado o programa Origin versão 7.0.  

 Os ajustes de ln (∆H) versus ln (t) e as curvas de modelamento juntamente com os 

pontos experimentais para as diversas temperaturas testadas (exceto 550º C e 600º C) são 

apresentados nas Figuras 4.4.1 a 4.4.6. Na Figura 4.4.7 é apresentado o modelamento para 

todas as temperaturas de envelhecimento, exceto 550º C e 600º C. Para 550º C não houve a 

necessidade de se fazer o modelamento uma vez que só existiam 2 pontos para o ajuste linear. 

Enquanto que para 600º C, o ajuste linear é impossível de ser feito uma vez que só existia um 

ponto já que para esta temperatura o pico foi atingido rapidamente (5min), havendo a 

necessidade de se fazer mais envelhecimentos entre zero e cinco minutos para tornar possível 

tal ajuste, e com isso o modelamento para o envelhecimento. 
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Tabela 4.4.1: Valores obtidos de ln (∆H) vs ln (t) 

º C ln (K) K (min
-1

) n R 

450 2,85852 17,43 0,29548 0,96 

475 3,11932 22,63 0,20794 0,96 

500 2,85419 17,36 0,30543 0,94 

550 - - - - 

600 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4.1: Ajuste linear ln(∆H) vs ln (t) a 450º C  
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Figura 4.4.2: Curva de envelhecimento a 450º C – modelamento e pontos experimentais.  

 

 

Da Figura 4.4.2 a dureza chegou a 294 HV, porém o pico de dureza não foi atingido 

sendo necessária a realização de mais tratamentos para tempos maiores que 60 min.  

 

 
Figura 4.4.3: Ajuste linear ln(∆H) vs ln (t) a 475º C  
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Figura 4.4.4: Curva de envelhecimento a 475º C – modelamento e pontos experimentais.  

 

Da Figura 4.4.4 observa-se que apesar do pico ter sido atingido em 75 min, houve uma 

leve queda da taxa do aumento de dureza nos estágios iniciais de envelhecimento, após os 

primeiros (~10 min), porém continuando a aumentar.  

 
Figura 4.4.5: Ajuste linear ln(∆H) vs ln (t) a 500º C  

 

 



 

 

 

63 

 

 
Figura 4.4.6: Curva de envelhecimento a 500º C – modelamento e pontos experimentais.  

 

Da Figura 4.4.6 observa-se que o pico de 280 HV em 20 min foi atingido mais 

rapidamente se comparado com 475º C em 75 min 

A curva de modelamento para 550º C pôde ser traçada, porém como só existiam 2 

pontos não houve a necessidade de ser realizada. Já em 600º C o modelamento para os 

estágios iniciais de envelhecimento torna-se impossível de ser realizado, uma vez que a 

temperatura de pico é atingida muito rápida (5min) sendo necessária a realização de mais 1 

envelhecimento entre 0 e 5 min.  
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Figura 4.4.7: Modelamento do envelhecimento para as temperaturas 450º C, 475º C e 

500º C. 

 

Observa-se da Figura 4.4.7 à temperatura de 475º C que nos estágios iniciais de 

envelhecimento (~5min) ocorreu um maior aumento na dureza se comparada às temperaturas 

de 450º C e 500º C.  

 

4.5 CÁLCULO DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO  

A energia de ativação para a precipitação da fase deletéria є, rica em Cu, pode ser 

obtida plotando o logaritmo do tempo (ln (t)) para o qual é atingida a máxima velocidade de 

precipitação de fases deletérias versus o inverso da temperatura de tratamento (1/T) como 

mostra o ajuste linear na Figura 4.5.1. Este resultado deve ser ajustado por uma equação de 

“Arhenius” como mostra a Equação 4.5.1. 

 

const
TR

Q
t 

1
)ln(  (4.5.1) 

 

 

Q = é a energia de ativação para a precipitação, [KJ/mol]; 

t = o tempo para atingir o pico de dureza para cada temperatura, [min]; 

R = a constante universal dos gases, [0,008314KJ/mol.K]; 

T = temperatura de envelhecimento, [K]; 
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Figura 4.5.1: Ajuste linear de ln(t) vs (1/T) para determinação da energia de ativação 

para precipitação fase є – para picos de dureza na faixa de 475º C a 600º C 

 

Do gráfico, retiram-se os resultados para melhor aproximação linear r, assim como o 

coeficiente angular da reta e o valor da constante como mostrados na Tabela 4.5.1. 

 

Tabela 4.5.1: Valores obtidos após plotagem de ln (t) vs (1/T) na faixa de 475º C a 600º C 

r Q/R  

(KJ/mol) 

Const 

0,96 5736,26 -8,08 

 

Com os valores dessa Tabela e sabendo o valor da constante universal dos gases, R, 

calcula-se o valor da energia de ativação Q de acordo com a Equação 4.5.1.  

  Assim o valor obtido para a energia de ativação foi de Q = 47,69 KJ/mol.K. Esta 

energia é a necessária para precipitação de fase deletéria durante o tratamento de 

envelhecimento. 
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5  CONCLUSÕES  

5.1 CONCLUSOES 

A análise dos envelhecimentos do aço fundido UNS J93372 (ASTM A890-Gr 1B) em 

temperaturas na faixa de 450
o 
C a 600

o 
C permitiu concluir que: 

 

 No estado solubilizado o material apresentou aproximadamente 54,5% de ferrita e 

45,5% de austenita, com dureza 235,3HV.  

 

 

 Nos estados envelhecidos de 450º C a 600º C houve queda no teor de ferrita (δ) e 

aumento no teor de austenita (γ) de 3,03 e 2,55 respectivamente. 

 

 

 O Cu, elemento que deve precipitar-se formando as partículas de fase є, responsáveis 

por endurecimento, se concentra mais na austenita (~45,5%) do que na ferrita 

(~54,5%). Entretanto seu limite de solubilidade na ferrita é menor, o que leva a crer 

que ele precipita na ferrita, provocando endurecimento. 

 

 O endurecimento por precipitação nas temperaturas 450º C, 475º C e 500
o 

C pôde ser 

modelado pela equação ∆H = Kt
n
 proposta pela literatura. 

 

 Os envelhecimentos nas temperaturas 550
o 

C e 600
o 

C provocaram rápido aumento de 

dureza, porém com 10 e 5 minutos, respectivamente, atingiram-se os valores de pico, 

seguindo-se o super-envelhecimento para tempos maiores. 

 

 A maior dureza alcançada nas amostras investigadas foi 296 HV no envelhecimento a 

475
o 

C por 75 minutos. Nesta temperatura não é descartada a possibilidade de co-

precipitação da fase endurecedora α’. 

 

 A energia de ativação para precipitação foi estimada com os dados de envelhecimento 

nas temperaturas 475º C, 500º C, 550º C e 600
o 

C, correspondendo a Q = 47,69 

KJ/mol.K. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Verificar para a temperatura de 450º C se a dureza continuará aumentando acima de 294 

HV. Posteriormente comparar com a temperatura a 475º C.  

 Pode-se realizar o modelamento para 600º C, já que o pico de dureza foi atingido muito 

rápido, 5 min. Para isso, é necessária a realização de mais um envelhecimento entre zero e 

cinco min. 

 Outra proposta é o modelamento para o super-envelhecimento que pode ser feito segundo 

o mecanismo de Orowan, já que as amostras apresentaram queda na dureza para os 

tratamentos realizados com exceção de 450º C.  

 Ainda na temperatura de 475º C pode ser feito a Microscopia eletrônica de transmissão, 

para identificar as diferentes fases presentes: alfa primária α’ e є (rica em Cu), já que é nesta 

temperatura que ocorre máxima precipitação de α’.  

 Explorar mais o resultado de energia de ativação comparando com outros resultados. Uma 

sugestão é comparar com o duplex com SAF 2205 já que sua composição química é muito 

parecida ao aço estudado.  

 Pode ser feito também o ensaio de corrosão em condições extremas de dureza e assim 

verificar a resistência à corrosão. 

 Pode-se fazer a microdureza Vickers pra verificar microdureza nas diferentes fases: ferrita 

(δ) e austenita (γ). 
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