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Resumo
Os aços inoxidáveis duplex são compostos por duas fases em suas microestruturas: ferrita e
austenita. A fração volumétrica de cada uma delas deve ficar o mais próximo de 50% para que
eles apresentem seus melhores desempenhos. Uma alta resistência mecânica e à corrosão são
as principais vantagens que estes aços apresentam em relação aos tradicionais aços
inoxidáveis ferrítico e austenítico. Durante a laminação dos aços duplex, defeitos como
trincas de borda e lascas são comumente observados devido à baixa ductilidade a quente
exibida por eles. Neste trabalho, foi avaliada a influência do nióbio e do enxofre na
ductilidade a quente do aço inoxidável duplex da classe UNS S32304. Foram produzidas, em
forno de indução, três ligas experimentais desse aço, sendo uma delas convencional e as
outras duas com adição de nióbio, objetivando-se teores de 0,10% e 0,20% deste elemento. A
influência do enxofre foi estudada usando uma amostra de um aço de produção industrial com
teor de enxofre de 4ppm, que foi comparada com a liga experimental com 36ppm de enxofre e
sem adição de nióbio. Para avaliar a ductilidade a quente, foram realizados ensaios de torção
utilizando deformações em resfriamento contínuo, a partir de 1200oC e ensaios isotérmicos
com deformações múltiplas nas temperaturas de 900oC, 1000oC, 1100oC, 1150oC e 1200oC,
seguidos de resfriamento rápido. Verificou-se que a adição de Nb nos teores de 0,1 e 0,2% em
peso no aço UNS S32304 não alterou a sua ductilidade a quente, avaliada por ensaios de
torção. Nas temperaturas de deformação isotérmica de 1150oC e 1200ºC, os quatro aços
inoxidáveis duplex analisados apresentaram comportamento dúctil, independente do teor de
nióbio e enxofre, devido à pequena fração volumétrica de austenita. Abaixo de 1150ºC os
aços apresentaram queda de ductilidade com a redução da temperatura de ensaio, relacionada
ao aumento da fração volumétrica de austenita. A formação de trincas se deu
predominantemente nas interfaces austenita-ferrita. O aço com teor de enxofre de 36ppm
apresentou menor ductilidade a quente que o aço com teor de 4ppm. Este aumento da
fragilidade está provavelmente relacionado à segregação de enxofre para as interfaces.
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Abstract
Duplex stainless steels are composed of a two-phase microstructure involving ferrite and
austenite. The proportion of each phase should be as close as possible to 50% to present their
best performances. A high mechanical strength and corrosion resistance are the major
advantages they offer over traditional austenitic and ferritic stainless steels. During hot rolling
of duplex steels, surface defects as edge cracks and slivers are commonly observed due to
poor hot workability of these alloys. In this work, the influence of niobium and sulphur on hot
ductility of duplex stainless steel grade UNS S32304 was evaluated. Three experimental
alloys were produced in an induction furnace, one conventional and other with niobium
addition, aiming to levels of 0.10% and 0.20% of this element. The influence of sulphur was
investigated using a sample from industrial stainless steel with sulphur content of 4ppm,
which was compared with the experimental alloy with 36ppm of sulfur with no niobium
addition. To evaluate the hot workability torsion tests were performed using deformations in
continuous cooling from 1200ºC, and isothermal multiple pass at temperatures of 900ºC,
1000ºC, 1100ºC, 1150ºC and 1200ºC, followed by high cooling rate. It was found that the
addition of Nb in amounts of 0.1 to 0.2 wt% in the UNS S32304 steel has not changed the hot
ductility measured by torsion testing. In isothermal deformation temperatures of 1150ºC and
1200°C, the four duplex stainless steels analyzed showed high workability regardless of the
content of niobium and sulphur, due to the small volumetric fraction of austenite. Below
1150ºC, the steels ductility decreased with the reduction of test temperature, related to the
increasing in the volumetric fraction of austenite. Crack formation occurred predominantly in
the austenite-ferrite interfaces. The steel with sulphur content of 36ppm showed lower hot
ductility than the steel with content of 4ppm. This poor hot workability is probably related to
the segregation of sulphur to the interfaces.
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1

Introdução

Os aços inoxidáveis estão presentes em nosso dia-a-dia sob a forma de talheres, bebedouros,
eletrodomésticos, móveis, moedas, decoração, na construção civil, na indústria petrolífera,
entre outros. Por terem uma superfície lisa, pouco porosa e apresentarem elevada resistência à
corrosão devido aos elementos de liga adicionados a eles durante a sua fabricação,
principalmente o cromo, eles são higiênicos, estéticos e de fácil manutenção. Por esse motivo
são largamente empregados para os mais diversos fins.
Dentre os tipos de aços inoxidáveis utilizados pelos diversos setores industriais, o aço
inoxidável duplex, que tem microestrutura bifásica constituída de ferrita e austenita, tem sido
cada vez mais utilizado em diversas aplicações, por apresentar boas propriedades mecânicas e
de resistência à corrosão.
Na última década, a demanda por estes aços tem aumentado significativamente em aplicações
na indústria química e do petróleo e gás. Suas principais aplicações estão nas indústrias de
óleo, papel e celulose, aplicados principalmente em evaporadores, dutos, unidades de
dessalinização e dessulfuração, equipamentos para destilação, tanques de condução e
armazenamento de material corrosivo.
A grande demanda pelos aços inoxidáveis duplex tem exigido cada vez maior produtividade
por parte das indústrias e maior eficiência nas técnicas de fabricação, que são constituídas por
vários processos, dentre eles, a conformação mecânica. As operações de conformação
mecânica são aquelas em que a forma do metal é modificada por meio de uma deformação
plástica, sendo a laminação um processo de conformação mecânica bastante utilizado (Dieter,
1988).
Experiências industriais para planejamento ou modificação de processos de laminação a
quente podem ser de custo elevado, devido a paradas na produção, risco de acidentes e por
envolverem placas de peso acima de 10 toneladas, cujo sucateamento ou desvio de qualidade
resultam em custos adicionais. A laminação a quente pode ser simulada e estudada por meio
de um ensaio eficiente e de baixo custo: o ensaio de torção a quente. Esse método é de grande
utilidade, pois, através dele, é possível simular diferentes etapas do processo de laminação a
quente (McQueen e Jonas, 1975 e Jorge et al. 1993).
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Durante a conformação a quente dos aços inoxidáveis duplex, os mecanismos de encruamento
e amaciamento são complexos devido à sua microestrutura bifásica, constituída de ferrita
(cúbica de corpo centrado – CCC) e austenita (cúbica de face centrada – CFC). O principal
mecanismo de amaciamento da ferrita é a recuperação e o da austenita a recristalização, que
podem ocorrem em diferentes estágios e intensidades de deformação e temperatura. A
interação ou a sinergia entre estes dois mecanismos ainda não é muito bem compreendida. A
diferença de atuação dos mecanismos resulta em deformações mais pronunciadas em uma das
fases, em prejuízo da outra, comprometendo a ductilidade a quente em certas faixas de
temperatura. Assim, trincas podem ser geradas ou acentuadas entre as fases, manifestando-se
como um "descolamento" entre elas. Esse fenômeno é observado nas chapas laminadas como
trincas que se localizam em suas bordas (Faria et al. 2010). Este problema leva à necessidade
de corte e reprocessamento de chapas mais estreitas e sucateamento das regiões trincadas,
acarretando em aumento do custo de produção desses aços.
A adição de nióbio em alguns tipos de aços inoxidáveis tem resultado positivo, por exemplo,
na resistência à corrosão, na soldabilidade, no refino de grão e no aumento da resistência
mecânica (Casteletti et al. 2010, Rossitti, 2000, Dulieu, 2002). No aço ferrítico ABNT 430, o
nióbio é introduzido com o objetivo de estabilizar a ferrita em temperaturas elevadas. Ele
impede a formação da austenita através da precipitação de carbonitretos de nióbio, que
retiram da matriz o carbono e o nitrogênio, que são estabilizadores desta fase, reduzindo a
possibilidade de ocorrência de sensitização e de estriamento no produto final (Silva, 2008).
Além disso, esses precipitados atuam como barreiras para o crescimento de grão
proporcionando grãos menores. O nióbio, quando utilizado como estabilizador no aço
austenítico, proporciona a ele uma ótima resistência à corrosão . Na faixa de temperatura de
450oC a 900oC, alguns aços tentem a formar carbonetos de cromo nas regiões de contorno de
grão, deixando o material suscetível à corrosão intergranular. Assim, a estabilização ao nióbio
inibe a formação destes carbonetos e potencializa a resistência contra esse tipo de corrosão
(Aperam, 2012). Contudo, a literatura relata poucos estudos sobre o efeito do nióbio em aços
inoxidáveis duplex (Rossiti, 2000 e Dulieu, 2002).
Neste trabalho, realizou-se um estudo em aços inoxidáveis duplex do tipo UNS S32304, com
adição deliberada de nióbio em diferentes teores, visando avaliar a influência desse elemento
na trabalhabilidade a quente deste aço. O objetivo final é o de verificar, por meio da
simulação da laminação por ensaios de torção a quente, se esse aço pode ser laminado com os
teores de nióbio estabelecidos.
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2

Objetivos

Analisar o efeito do nióbio no aço inoxidável duplex UNS S32304 quanto à sua
trabalhabilidade a quente.

2.1 Objetivos Específicos
- Produzir, em escala piloto, barras forjadas de aços UNS S32304 com e sem adição de
nióbio;
- Avaliar a conformabilidade do material durante a laminação a quente, por meio da
simulação da laminação realizada por ensaios de torção a quente;
- Caracterizar a microestrutura dos aços com e sem adição de nióbio, antes e após os ensaios
de torção a quente.
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3

Revisão Bibliográfica

3.1 Aços Inoxidáveis
O nome aço inoxidável é utilizado para definir um grupo de ligas de ferro e cromo, podendo
conter também níquel, molibdênio e outros elementos de liga, que apresenta uma alta
resistência à corrosão como sendo a sua principal característica. Essas ligas contêm um
mínimo de 11% em cromo, que é o seu elemento de liga predominante. Quando elas são
submetidas a ambientes oxidantes, um filme passivo de óxido de cromo, muito fino e
aderente, se forma em sua superfície impedindo uma reação com o ambiente (Wyman, 1995).
As principais classes de aços inoxidáveis, de acordo com a sua microestrutura, são: ferríticos,
austeníticos, martensíticos, endurecíveis por precipitação e duplex (Silva et al. 2010), sendo
os dois primeiros os mais tradicionais.
Ferríticos - São ligas de ferro e cromo (12-30%), magnéticas, e que não endurecem por
tratamento térmico de têmpera. Normalmente têm teores de cromo mais elevados que os
martensíticos e tem, naturalmente, menores teores de carbono (Silva et al. 2010). Devido à
possibilidade de formação de martensita e de carbonitretos de cromo, eles não apresentam boa
soldabilidade podendo apresentar fragilidade e reduzida resistência à corrosão na solda.
Contudo, a adição de Nb ou Ti pode reduzir essa limitação (Carbó, 2011).
Austeníticos - São ligas de ferro, cromo (16-30%) e níquel (8-35%) predominantemente
austeníticas após tratamento térmico comercial e não magnéticas cujo teor de carbono é, em
geral, inferior a 0,08%. Por questões de custo, em alguns aços dessa classe, parte do níquel é
substituída por manganês ou nitrogênio (elementos estabilizadores da austenita) (Silva et al.
2010). Eles possuem excelentes ductilidade, soldabilidade e resistência à corrosão (Carbó,
2011). Contudo, são suscetíveis à corrosão sob tensão (Potgieter et al. 1991).
Duplex - É um tipo de aço inoxidável com microestrutura constituída de duas fases, ferrita e
austenita, em frações volumétricas aproximadamente iguais. Esses aços combinam
favoravelmente as propriedades dos aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos numa espécie de
efeito sinérgico e apresentam elevada resistência mecânica, boa tenacidade, muito boa
resistência à corrosão e, sobretudo, sob tensão e à fadiga (Silva et al. 2010). Por serem objeto
de estudo deste trabalho, as características e propriedades dos aços inoxidáveis duplex serão
mais bem detalhadas a seguir.
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3.2 Aços Inoxidáveis Duplex
Os aços inoxidáveis com estrutura ferrítica-austenítica, chamados duplex, são citados a partir
de 1927 e foram patenteados na Suécia, França e Estados Unidos ao longo da década de 1930
(Rossiti, 2000). Segundo Charles (1991), eles surgiram na França de um erro de adição de
elementos de liga, antes de 1933. A fusão de um aço inoxidável do tipo 18%Cr – 9%Ni –
2,5%Mo, na Companhia Jacob Holtzer , teve como resultado uma composição química com
20%Cr – 8%Ni – 2,5%Mo, com alta fração volumétrica de ferrita em matriz austenítica. Esse
tipo de aço inoxidável com características magnéticas foi estudado no laboratório de pesquisa
Unieux (Charles et al. 1991 apud Martins, 2004), onde se descobriu rapidamente que,
qualquer que fosse o tratamento térmico empregado, a liga bifásica δ/γ não era sensível ao
ataque intergranular em vários meios corrosivos.
A primeira geração de aços inoxidáveis duplex exibia características interessantes, mas
apresentava problemas de fragilização e dificuldades na produção, não resolvidos na época, o
que os levou a ter pouca utilização até o início dos anos 70. Em 1968 foram desenvolvidos
novos processos de refino que permitiram a fabricação de aços inoxidáveis com a adição
deliberada de nitrogênio e, posteriormente, com teor de carbono extra baixo. A produção
tornou-se, então, economicamente viável e importante, já que na mesma época o níquel
passou por um período de escassez. Surgiu, então, uma segunda geração de aços inoxidáveis
duplex a partir de 1970 que ficou definida pelo seu teor de nitrogênio (IMOA, 2009).
Os aços inoxidáveis duplex são classificados em três grupos, conforme a sua composição
química (Senatore et al. 2007): os de baixa liga, que possuem menor teor de elementos de
liga, são mais econômicos e não têm molibdênio em sua composição química (um exemplo é
o UNS S32304, lean duplex); os de média liga, que contem molibdênio e que representam os
duplex mais utilizados (um exemplo típico é o UNS S31803, standard); e os de alta liga , que
contém teor mais elevado de molibdênio e que possuem elevada resistência à corrosão (um
exemplo é o UNS S32750, super duplex). A resistência à corrosão desses aços é quantificada
normalmente segundo um parâmetro qualitativo chamado PREn (Pitting Resistance
Equivalent Number = %Cr + 3,3[%Mo + 0,5%W] + 16%N), que associa um valor numérico a
essa propriedade e que separa esses aços em três grupos. Esse parâmetro estabelece que os
aços duplex possuem PREn menor que 40, os superduplex entre 40-45 e, os hiperduplex,
acima de 45 (IMOA, 2009; Martins et al. 2007). Os lean duplex, por exemplo, apresentam
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PREn de 26, enquanto para os aços austenítico, tipo AISI 304, e ferrítico, tipo AISI 430, este
parâmetro vale, respectivamente, 18 e 17 (Ochoa, 2007).
A microestrutura dos aços duplex, composta por uma matriz ferrítica com ilhas de austenita, é
obtida através do balanceamento dos elementos de liga e de tratamento termomecânico
realizado, normalmente, entre 1000oC e 1250oC. Ao final do processo, os percentuais dessas
fases se estabelecem, aproximadamente, em 35-55% de ferrita e 45-65% de austenita
(Senatore et al. 2007). A Figura 3.1 mostra a microestrutura de um aço inoxidável duplex
UNS S32304 e a Tabela 3.1 a composição química de alguns aços inoxidáveis duplex
pertencentes a diferentes classes.

Figura 3.1: Microestrutura de uma chapa aço inoxidável duplex UNS S32304 laminado e
tratado termicamente a 1050oC, fornecido pela Aperam South America. Seção longitudinal à
direção de laminação. A fase escura é a ferrita e a clara a austenita. Ataque: Beraha
modificado.
Tabela 3.1: Composição química de alguns aços inoxidáveis duplex (% em peso) (Adaptação:
Evangelista et al. 2003; IMOA, 2009; Alvarez-Armas et al. 2009).
Classe

UNS S3

C

Cr

Ni

Mo

N

Mn

Outros

PREN

Econômica

2202

< 0,03

24

2,8

0,5

0,26

2,0

-

26

2304

< 0,03

24,5

5,5

0,6

0,20

2,5

W-0,6

27

Padrão

1803

< 0,03

23

6,5

3,5

0,20

2,0

-

35

Super

2750

< 0,03

26

8,0

5,0

0,32

1,2

Cu-0,5

> 40

duplex

2760

< 0,03

26

8,0

4,0

0,30

1,0

Cu-1,0

> 40

W-1,0
Valores únicos são valores máximos.
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A adição de distintos elementos de liga aos aços inoxidáveis duplex resulta na modificação de
suas propriedades. A seguir, é feita uma breve exposição dos efeitos gerais de alguns
elementos comuns presentes nos aços inoxidáveis duplex. A Tabela 3.2 mostra um resumo
dos efeitos benéficos ou prejudiciais de alguns elementos de liga nas propriedades dos aços
inoxidáveis.
Cromo (Cr): além de endurecer a ferrita e a austenita por solução sólida, o cromo é um
elemento essencial para conferir ao aço resistência à corrosão. Com o teor acima de 11% ele
proporciona a formação de um filme passivo que protege o aço de interagir quimicamente
com o meio. Atua como um estabilizador da fase ferrítica.
Níquel (Ni): atua como um estabilizador da austenita e confere ao aço inoxidável uma maior
ductilidade, resistência mecânica, resistência à corrosão, tendo como principal efeito o
aumento da tenacidade do material (Fontes, 2009). Por ser um elemento relativamente caro
vem sendo cada vez mais substituído na produção dos aços inoxidáveis.
Molibdênio (Mo): é um elemento formador de ferrita que contribui para o aumento de
resistência à corrosão por pite e em frestas, principalmente em meios clorídricos, onde a
passividade do cromo é menos estável. É um elemento que propicia a formação de fases
inermetálicas.
Nitrogênio (N): é um elemento estabilizador da austenita que aumenta a resistência mecânica
e a tenacidade dos aços duplex. Aumenta também a resistência à corrosão por pite e reduz o
índice de precipitação de carbonetos de cromo. Atrasa a formação de fases intermetálicas,
facilitando o processamento dos aços duplex e ajuda no balanceamento entre as fases ferrita e
austenita (IMOA, 2009).
Nióbio (Nb): é um elemento estabilizador da ferrita cujo efeito nos aços inox duplex ainda
vem sendo pesquisado. Nos aços inoxidáveis ferríticos, o nióbio evita a sensitização do
material (empobrecimento de cromo nas regiões de contornos de grão), segundo Silva et al.
2010, uma vez que os carbonetos de nióbio se formam preferencialmente por serem mais
estáveis que os de cromo. Isso tem efeito benéfico na resistência à corrosão e na
soldabilidade. O nióbio também é utilizado para o refinamento de grão nos aços inoxidáveis
ferríticos porque a formação de carbonetos/nitretos de nióbio limita o crescimento de grão,
conferindo maior resistência mecânica. Foi observado por Rossiti (2000) que, além de
aumentar o limite de escoamento e a dureza em aços inoxidáveis superduplex fundidos, o
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aumento no teor de nióbio pode favorecer a formação de fases intermetálicas indesejáveis, tal
como a fase sigma, que causa fragilização e perda de resistência à corrosão. Contudo, o
mesmo autor afirma esta fase pode ser eliminada por tratamento térmico de solubilização.
Enxofre: é um elemento que apresenta maior solubilidade na ferrita em relação à austenita
(Chong et al. 2005). Ele entra no aço como impureza contida no coque, usado na redução do
minério de ferro no alto forno. Quando ocorre a formação de sulfetos de ferro, que possuem
um ponto de fusão de, aproximadamente, 1000 oC (Waldner, et al. 2004), o enxofre torna os
aços frágeis durante o trabalho a quente (Silva et al. 2010). A forma de evitar a formação de
precipitados de baixo ponto de fusão é manter o teor de enxofre abaixo de 0,01% em peso.
Segundo Faria et al. (2010) e Martin (2011), a escolha rigorosa da matéria-prima é muito
importante para garantir o teor final de fósforo. Isso inclui o minério de ferro (ferro-gusa de
pré-tratamento), cal e adições de ligas (FeCr, ferro-molibdénio, etc) no refino primário.
Segundo este autor, uso do carvão vegetal em substituição ao coque também propicia uma
melhor redução no teor de enxofre na produção dos aços duplex. De acordo com Tsuge
(1991), o enxofre é o parâmetro chave na formação de trincas de borda em aços inoxidáveis
duplex, embora os seus resultados sejam questionados por Martin (2011). Este ressalta que no
trabalho de Tsuge (1991) o teor de enxofre estudado foi entre 0 e 10 ppm, em um aço UNS
S31803, e que teores desta ordem são muito difíceis de se medir com precisão.
Manganês (Mn): é um estabilizador da austenita que, associado ao níquel, aumenta a
resistência mecânica dos aços. Propicia também resistência à corrosão e ao desgaste abrasivo
e tem como função principal anular o efeito prejudicial do oxigênio e do enxofre nos aços.
Quando combinado com o enxofre, forma o MnS que elimina o efeito de fragilização causado
pelo FeS, desde que a relação Mn/S e o teor máximo de enxofre seja controlado (Silva et al.
2010). De acordo com Washko et al. (1998), o manganês desempenhará funções atribuídas ao
níquel quando associado a ele em quantidades moderadas. Contudo, a substituição total do
níquel pelo manganês não é possível na prática. O manganês aumenta a solubilidade do
nitrogênio no aço (Yonekubo, 2010) e o seu uso juntamente com o nitrogênio permite reduzir
o teor de níquel do aço e, consequentemente, o seu custo.
Oxigênio: elemento que apresenta altíssima solubilidade no aço líquido e baixíssima
solubilidade no aço sólido (Silva et al. 2010). Assim, a presença desse elemento no aço
líquido pode conduzir à formação de óxidos após a solidificação do metal. Nos aços de baixo
carbono (C < 0,04%), um nível superior a 100 ppm de oxigênio pode causar a fragilidade a
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quente do material (Entringer, 1971 apud Calado, 1978). Nas ligas Fe-Cr uma redução no teor
de oxigênio para 60 ppm elimina inteiramente a tendência do material apresentar fragilidade a
quente (Zhadan et al. 1971 apud Calado, 1978).

Tabela 3.2: Sumário dos efeitos dos elementos de liga nas propriedades dos aços inoxidáveis
(AALCO apud Yonekubo, 2010).

Um ponto crítico na produção dos aços inoxidáveis duplex, e na sua utilização, é a
precipitação de fases intermetálicas e não metálicas que fragilizam o material e comprometem
a sua resistência à corrosão. Segundo Pohl et al. (2007), a fabricação desses aços requer um
controle cuidadoso do processo, já que a presença de grande quantidade de elementos de liga
possibilita o aparecimento dessas fases. A precipitação de fases intermetálicas (sigma, chi,
alfa linha, etc...), não metálicas (carbonetos, nitretos, carbonitretos, etc...) estão, de forma
geral, associada à adição de Mo, Cr e W. Esses elementos tornam os aços mais propensos a
transformar a ferrita nessas fases (Charles, 2008). A Figura 3.2 mostra, em diagramas TTT, as
precipitações de fase típicas que ocorrem nos aços inoxidáveis duplex e, em seguida, é feita
uma breve exposição sobre as fases intermetálicas e não metálicas mais comuns encontradas
nesses aços.
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Figura 3.2: (a) Efeito dos elementos de liga sobre a cinética de precipitação de compostos
(Rossiti, 2000). (b) Curvas de precipitação em aço duplex UNS S31803 após solubilização a
1050ºC. As linhas pontilhadas indicam o início da precipitação de fase sigma nos duplex UNS
S32304 e UNS S3 2507 (Adaptação: Colpaert, 2008; IMOA, 2009 e Silva et al. 2010).

Fase sigma (σ): É uma fase intermetálica dura e não magnética, com estrutura tetragonal,
que se forma normalmente entre 650oC e 1000oC. A sua composição química típica é
60Fe30Cr7Mo3Ni (UNS S31803) e ela é, às vezes, confundida com uma outra fase
intermetálica chamada chi (χ), de composição semelhante (Charles et al. 2008). A fase sigma
fragiliza o material e compromete as suas propriedades mecânicas e a sua resistência à
corrosão; 1% de fase σ causa uma redução de 50% na energia absorvida no ensaio de impacto,
enquanto que 10% de σ reduzem a energia absorvida a 5% do valor obtido para o mesmo aço
isento dessa fase (Noströn et al. 1981). Ela é rica em elementos estabilizadores da ferrita
(basicamente Cr e Mo) fazendo com que a sua formação nos duplex solubilizados se dê a
partir da ferrita. A adição de elementos tais como W, V, Ti e Nb nos aços inoxidáveis duplex
propiciam a formação dessa fase e ela pode ser dissolvida por tratamento térmico em
temperaturas elevadas. É a fase intermetálica considerada mais indesejável. Reis et al. (2012),
trabalhando com aços inoxidáveis duplex UNS S32304 laminado, não observou a formação
de fase sigma após tratamento térmico a 850oC, por 24 horas, contradizendo as informações
comumente encontradas em diagramas TTT disponíveis na literatura, como o da figura 2 (b).
Partículas dessa fase precipitaram neste aço, em quantidades extremamente pequenas, após
tratamento térmico a 850oC por 50 horas, no trabalho de Reis (2013). Esses dois trabalhos
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sugerem que o teor muito baixo de Mo do aço UNS S32304 o torna pouco susceptível à
formação de fase sigma.
Fase chi (χ): É uma fase frágil e sua presença na estrutura do aço duplex é um dos fatores que
influenciam a precipitação e crescimento da fase σ. Ela representa, pois, um estágio
intermediário na formação da fase σ. Essa fase se forma quando o material fica exposto a
temperaturas entre 750oC e 850oC e é rica em molibdênio, sendo este elemento muito
importante para a sua formação (Romana, 2009). A fase χ possui uma estrutura cúbica
ordenada cujo composto típico é Fe36Cr12Mo10 (Solomon e Devine, 1979 apud Rossiti, 2000).
Fase alfa linha (α'): É uma fase de estrutura CCC que ocorre quando os aços inoxidáveis
duplex ficam expostos a temperaturas entre 300oC e 550oC (Rossiti, 2000). A formação dessa
fase, que é rica em cromo, tem efeito mais acentuado a 475oC e ocorre somente na matriz
ferrítica. Ela provoca uma diminuição brusca da resistência ao impacto, da resistência à
corrosão e perda de tenacidade por inibição do movimento de discordâncias. Seu mecanismo
de formação, que ainda é controverso, pode ocorrer de duas formas, segundo a literatura: por
decomposição espinodal e por nucleação e crescimento (Fontes, 2009). Esses mecanismos de
formação variam de uma liga pra outra e dependem da quantidade de cromo e da temperatura
de tratamento térmico. Essa fase possui tamanho em escala nanométrica e é bastante difícil de
ser observada devido à sua estrutura semelhante à da matriz ferrítica. Para a sua observação
são usados geralmente métodos indiretos de análise como variação no comportamento
mecânico, magnético, eletroquímico, entre outros. Contudo, sua observação pode ser feita por
microscopia eletrônica de transmissão, após períodos muito longos de envelhecimento
térmico (Terada, 2003), e sua remoção pode ser obtida por meio de tratamento térmico
(Newell, 1946 apud Fontes, 2009).
Fase Laves (R): A fase R é rica em molibdênio e se precipita na maioria dos aços inoxidáveis
duplex entre 550oC e 700oC (Magnabosco, 2001), causando fragilização, endurecimento e
perda de resistência à corrosão. O molibdênio é um catalizador de sua formação e ela pode se
precipitar tanto nos aços inoxidáveis ferríticos quanto nos austeníticos que contem nióbio. Ela
se precipita em forma de "ripas" dentro dos grãos ou nos contornos de grão e sua composição
é Fe2Nb, na qual o ferro pode ser substituído pelo cromo (Rossiti, 2000).
Carbonetos: Formam-se em temperaturas elevadas, entre 950oC e 1050oC, preferencialmente
nas interfaces δ/γ, sendo mais comuns os do tipo M7C3 e M23C6 e atuam como partículas que
restringem o crescimento de grão (Magnabosco, 2001). Em aços inoxidáveis com a adição de
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nióbio, o carboneto que ocorre com maior frequência é o NbC, que possui estrutura CFC.
Contudo, após 1990, eles se tornaram menos importantes devido às novas técnicas de
descarburização utilizadas nos processos de produção, que possibilitaram teores de carbono
extremamente baixos em aços inoxidáveis (Nilsson, 1992).
Nitretos: São precipitados que tendem a se formar conforme o teor de nitrogênio aumenta
como elemento de liga, sendo o Cr2N o mais importante deles, com intervalo de formação
entre 700oC e 900oC (Hertzman, 1986). Sua precipitação pode levar ao empobrecimento em
cromo da ferrita, com a sua conseqüente desestabilização e transformação em austenita, além
da diminuição da resistência à corrosão. Segundo Brewer et al. (1973), o resfriamento rápido
a partir de temperaturas altas leva à precipitação de nitretos devido à redução da solubilidade
do nitrogênio na ferrita. Nos aços inoxidáveis que contem nióbio, o tipo de nitreto que se
forma com maior frequência é o NbN, com estrutura CFC. A combinação entre o NbN e o
NbC pode levar também à precipitação do carbonitreto de nióbio Nb(CN) (Rossiti, 2000). A
precipitação de nitretos de cromo nos aços duplex UNS S32304 recentemente criados, com
teor de nitrogênio mais alto, pode ser a primeira força motriz para reduzir as propriedades de
corrosão e tenacidade para aquecimento a 850°C, segundo verificado por Reis et al.(2012).
Os aços inoxidáveis duplex contêm quantidades significativas de elementos de liga que atuam
como estabilizadores de uma das fases, δ ou γ. Destacam-se como estabilizadores da ferrita
(elementos alfagênicos) o cromo, o molibdênio, o silício, o tungstênio o titânio, o fósforo e o
nióbio enquanto o níquel, o cobre, o manganês, o cobalto, o alumínio, o carbono e o
nitrogênio atuam como estabilizadores da austenita (elementos gamagênicos). As diferentes
composições desses aços conferem diferentes propriedades mecânicas e de corrosão a eles.
O comportamento mecânico desses aços está relacionado com as características de cada uma
das fases. Assim, o balanceamento entre as frações volumétricas dessas fases deve ficar
próximo de 50% para se maximizar as propriedades mecânicas. A combinação entre os
elevados valores de alongamento da austenita com o elevado limite de escoamento da ferrita
forma um conjunto singular de propriedades mecânicas (Senatore, 2007). Os aços inoxidáveis
duplex apresentam elevado limite de escoamento, na ordem de duas vezes o valor dos aços
austeníticos e, além disso, apresentam um alongamento mínimo em torno de 25% (Nilsson,
1992).
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A Figura 3.3 ilustra a influência da microestrutura desses aços sobre o comportamento do
limite de escoamento, em função da proporção δ/γ, onde se nota que proporções iguais dessas
fases levam a um melhor resultado.

Figura 3.3: Limite de escoamento para aços inoxidáveis com diferentes percentuais de
ferrita/austenita (Schlapfer et al. 1986 apud Rossiti, 2000).

As propriedades dos aços inoxidáveis duplex os colocam em condições interessantes para a
substituição de aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos, quando se trata de resistência
mecânica e tenacidade, respectivamente. A Tabela 3.3 compara as propriedades mecânicas e
de corrosão entre os três principais aços inoxidáveis duplex com as dos aços ABNT 304 e
ABNT 429.

Tabela 3.3: Valores comparativos de PREn e valores mínimos das propriedades mecânicas
dos aços inoxidáveis duplex mais comuns e dos aços ABNT 304 e ABNT 429 (Adaptação:
Senatore, 2007; Charles et al. 2008; IOMA, 2009).
Aço

Propriedades mecânicas em tração
Limite de Resistência à
Alongamento

Inoxidável

Limitede

ABNT 304
ABNT 429
UNS S32304
UNS S31803
UNS S32750

Escamento (MPa)
290
290
400
450
550

tração (MPa)
580
486
820
880
1000

(%)
45
30
25
25
25

PREn

18
16
25
35
> 40
30

Os aços inoxidáveis duplex se solidificam apresentando apenas a fase ferrita. Durante o
resfriamento, em temperaturas inferiores à de solidificação (1350oC), ocorre a precipitação da
austenita a partir da ferrita (IMOA, 2009). A austenita se distribui em forma de ilhas presentes
na matriz ferrítica. A Figura 3.4 mostra uma seção do diagrama de equilíbrio de fases ternário
Fe-Cr-Ni onde se pode observar a evolução da microestrutura de um aço inoxidável duplex, a
partir do líquido, durante o resfriamento.

Figura 3.4: Diagrama de fases ternário indicando a evolução da microestrutura de um aço
inoxidável duplex a partir do líquido. Em a) microestrutura totalmente ferrítica, em b)
austenita alotriomorfa se precipitando nos contornos de grão da ferrita e em c) estrutura
bifásica bruta de fusão (Adaptação: Martin, 2011).

Para se prever as frações volumétricas de ferrita e austenita na microestrutura desses aços,
usam-se modelos matemáticos que são desenvolvidos por meio de regressões lineares. A
eficiência relativa dos elementos de liga em estabilizar uma das fases, ferrita e austenita, são
comparadas com as respectivas eficiências do cromo e do níquel em estabilizar essas fases.
Elas são expressas em termos do "cromo equivalente" (Crequiv.), estabilizador de ferrita, e do
"níquel equivalente" (Niequiv.), estabilizador de austenita.. As equações 1 e 2 mostram um
exemplo dessas regressões com suas variáveis citadas por Alvares-Armas et al. 2009:
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Crequiv. = %Cr + 1,37(%Mo) + 1,5(%Si) + 2(%Nb) + 3(%Ti)

(3.1)

Niequiv. = %Ni + 22(%C) + 14,2(%N) + 0,31(%Mn) + %Cu

(3.2)

Segundo este autor, uma razão (Creq/Nieq) maior que 1,95 conduz o aço a uma solidificação na
sequência: Líquido → Líquido + δ → δ + γ.
Contudo, discordâncias entre esses modelos matemáticos são comumente verificadas na
literatura e decorrem da dificuldade de se prever todas as possíveis interações termodinâmicas
entre os elementos de liga presentes no aço (Charles, 1991). Segundo Rossiti (2000), os
fatores Crequiv. e Niequiv. devem ser utilizados somente como referência, assegurando-se que
sejam aplicados em ligas cuja composição química sejam similares às que foram utilizadas na
determinação de tais fatores.
Observações experimentais entre as frações de ferrita e austenita presentes no aço a partir de
variações na sua composição química deram origem a diagramas que correlacionam essas
frações com os valores de Crequiv. e Niequiv.. Esses diagramas foram desenvolvidos para
materiais depositados por solda e não se tratam de diagramas de equilíbrio. Eles são baseados
em processos em que há fusão das ligas com um posterior resfriamento rápido. Embora não
forneçam uma previsão precisa acerca da microestrutura final, eles dão uma indicação das
prováveis fases presentes e a influência dos diversos elementos de liga sobre as mesmas
(Rossiti, 2000).
Originalmente, um diagrama deste tipo foi proposto por Schaeffler (1949) para a previsão da
microestrutura em processos de soldagem (Echeverria et al. 2010). A Figura 3.5 mostra o
diagrama de Schaeffler que determina as fases presentes no aço inoxidável depositado por
soldagem, em função dos teores equivalentes de cromo e de níquel.
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Figura 3.5: Diagrama de Schaeffler para aços inoxidáveis depositados por soldagem em
função dos teores de cromo e niquel equivalentes (Echeverria et al. 2010).

Apesar das privilegiadas propriedades de resistência à corrosão e mecânica dos aços
inoxidáveis duplex, a sua produção representa menos de 1% da produção total de inox,
embora ela tenha crescido mais de 100% na última década (Charles, 2008).
O aumento no preço do níquel é a força motriz para que os inox duplex modifiquem as rotinas
de consumo. Contudo, ainda se faz necessária uma redução no custo de produção e um
aumento de disponibilidade desses aços para que eles se estabeleçam como substitutos
definitivos dos tradicionais aços inoxidáveis para a maioria das aplicações. Assim, sendo bem
especificados, as propriedades privilegiadas dos aços inox duplex, associadas a um baixo teor
de elementos de liga, sinalizam um futuro de sucesso para esses aços.

3.3 Laminação
É um tipo de operação de conformação em que a forma da peça é alterada por uma
deformação plástica, que é induzida por uma força ou tensão externa (Callister, 2008). A
maioria dos metais é submetida a esse processo durante a sua fabricação por serem, pelo
menos, moderadamente dúcteis e capazes de sofrer alguma deformação permanente sem
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trincar ou fraturar. A laminação é realizada com o objetivo de se obter uma estrutura com
superfície e dimensões definidas e com propriedades microestruturais adequadas.
A laminação pode ser feita a quente ou a frio dependendo do material a ser laminado e da
espessura final desejada. Durante o processo, o metal passa entre rolos cilíndricos e se
submete a esforços de compressão e de cisalhamento decorrentes de forças radiais e de atrito
que atuam sobre ele. Ocorrem em sua microestrutura mecanismos de endurecimento
(encruamento) ou amaciamento (recuperação e recristalização).
O encruamento é um mecanismo de endurecimento caracterizado pela interação entre
discordâncias ou entre elas e outras imperfeições. Essas interações levam a uma redução da
mobilidade das mesmas e, consequentemente, a uma diminuição da ductilidade do material
(Dieter, 1988).
À medida que o material é deformado a quente, o número de defeitos cristalinos aumenta.
Devido à ativação térmica, as discordâncias geradas se rearranjam para uma estrutura de
subgrãos (Siciliano, 1999). A recuperação é o mecanismo de amaciamento caracterizado por
esse rearranjo de discordâncias, incluindo a possibilidade de aniquilação das mesmas. Nesse
processo, propriedades físicas podem ser restauradas completamente ou parcialmente aos seus
estados iniciais. Contudo, mesmo após a recuperação estar completa, os grãos ainda se
apresentam em um estado de energia de deformação relativamente elevada (Callister, 2008).
A recristalização é um processo de amaciamento que consiste na formação de um novo
conjunto de grãos equiaxiais (que possuem dimensões aproximadamente iguais em todas as
direções) e livres de deformação. A força motriz para a produção dessa nova estrutura de grão
é a diferença entre as energias internas do material deformado e não deformado. Após esse
processo, que depende tanto do tempo quanto da temperatura, o material se torna menos
resistente e mais deformável restaurando suas características iniciais (Callister, 2008).
Quando a recuperação e a recristalização ocorrem concomitantemente com a aplicação de
esforços externos, esses processos são classificados como dinâmicos. Serão classificados
como estáticos, porém, se ocorrerem sem solicitações externas (nos tempos decorridos entre
os passes de laminação). A recristalização ainda pode ser metadinâmica. Neste caso, ela é
caracterizada por núcleos que se formam durante deformação, mas que crescem após o
descarregamento do material. É um tipo de recristalização que se inicia dinamicamente e
cresce estaticamente, após o término da deformação. Os parâmetros que determinam o tipo de
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mecanismo de amaciamento que irá atuar, de acordo com o metal, são a deformação, a taxa de
deformação a temperatura e o tempo entre passes (Siciliano, 1999).
A laminação a quente convencional pode ser dividida em quatro estágios (Regone, 2001):
reaquecimento, desbaste, acabamento e bobinamento. A Figura 3.6 ilustra esquematicamente
o processo de laminação de um aço duplex padrão.

Figura 3.6: Representação esquemática da laminação a quente convencional (Adaptação:
Martin, 2011).

O reaquecimento consiste em elevar a temperatura do lingote ou da placa para que ele se
torne uniformemente aquecido e amaciado. Isto minimiza a sua resistência e o esforço a ser
feito pelo laminador. Nos aços inoxidáveis duplex padrão essa etapa dura cerca de três horas
(Martin, 2011). O desbaste tem como função principal alterar a forma da placa, reduzir a sua
secção transversal e alongá-la na direção paralela ao eixo longitudinal. Essa operação
acontece a cerca de 1260oC para o aço inox duplex padrão e transforma a estrutura bruta de
fusão, composta por grão colunares e equiaxiais grosseiros, em uma estrutura com grãos
semelhantes e menores promovendo, em seguida, o refino da estrutura trabalhada. As placas
passam por um laminador reversível, recebendo de 5 a 7 passes, com uma redução total de
espessura 200mm para 30mm (Martin, 2011). Mecanismos de amaciamento ocorrem nesse
processo e se repetem a cada unidade de processamento. A laminação de acabamento tem
como função dar ao material a forma final. Esta etapa é realizada em diferentes condições de
deformação que dependem do aço que será processado, das propriedades e formas finais
desejadas. O aço duplex padrão termina essa etapa com uma espessura de 2-13mm e em uma
temperatura entre 800oC e 1000oC (Martin, 2011). O resfriamento é feito após a conclusão
da laminação e merece atenção especial já que também afeta diretamente as características
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microestruturais do aço e as suas propriedades mecânicas finais. Ele pode ser feito rápida ou
lentamente, de acordo com as propriedades que se deseja obter. Resfriamentos lentos
proporcionam grão menos refinados e a possível precipitação de fases intermetálicas, ao
contrário dos resfriamentos rápidos.
A bobina do aço inoxidável duplex padrão é bobinada a uma temperatura entre 500oC e
800°C e o comprimento final da tira laminada pode medir mais de 100m (Martin, 2011).
Como citado anteriormente, a ferrita possui um sistema de empilhamento atômico (CCC)
diferente do sistema da austenita (CFC). No trabalho a quente, a ferrita apresenta maior
ductilidade que a austenita. A primeira amacia predominantemente por processos de
recuperação e, a segunda, recupera-se de forma muito pouco expressiva apresentando-se
menos dúctil. Seu processo de amaciamento predominante é a recristalização (Evangelista et
al. 2003). De forma geral, metais com estrutura cristalina CCC possuem alta energia de falha
de empilhamento (e.f.e) e metais com estrutura cristalina CFC possuem valores baixos para
essa energia. Segundo Reed-Hill (1982), a e.f.e. é uma energia de superfície associada à
distância entre as discordância parciais numa falha de empilhamento atômico. Metais com
baixa e.f.e. apresentam discordâncias dissociadas em parciais mais afastadas umas das outras
e em metais com alta e.f.e elas se encontram próximas. Os metais de alta e.f.e, cujas
discordâncias parciais possuem maior mobilidade, apresentam uma forte tendência a sofrer
recuperação durante o trabalho a quente e os metais de baixa e.f.e., com discordâncias parciais
de baixa mobilidade, se comportam de forma oposta. Eles possuem pouca capacidade de
rearranjo e/ou aniquilação das discordâncias parciais exibem uma forte tendência ao
amaciamento por recristalização.
Nos aços duplex, durante um processo de conformação a quente, as diferentes estruturas
cristalinas de cada uma das fases, ferrita e austenita, e o consequente fato da ferrita ser mais
dúctil que a austenita, geram um aumento de resistência na estrutura, em relação a cada uma
das fases isoladamente, ocasionada pela restrição do escorregamento entre elas (Reis et al.
2008). Essas mesmas características são responsáveis pela a nucleação e propagação de
trincas nesses aços durante a laminação a quente.
A laminação a frio é um processo que pode ser empregado após o trabalho a quente e oferece
como vantagem a elevação do nível das propriedades mecânicas, uma excelente precisão
dimensional, uma excelente qualidade superficial e uma produção econômica de produtos de
pequena espessura (Silva et al. 2010).
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3.4 Ensaios de Torção a Quente
São ensaios que podem ser utilizados com o objetivo de se simular a laminação industrial a
quente, já que grandes deformações plásticas podem ser aplicadas aos corpos de prova devido
ao fato dos mesmos não estarem sujeitos à estricção (Dieter, 1988). O ensaio de torção a
quente é muito importante por permitir que sejam aplicadas grandes deformações nos corpos
de prova levando-os ou não à ocorrência de ruptura. Com um único ensaio é possível simular
todo o processo de laminação a quente (Silva, 2008) e eles podem ser realizados
isotermicamente ou sob resfriamento contínuo, com ou sem a ruptura do corpo de prova. Os
ensaios de torção a quente não são normalizados, não sendo comumente requeridos nas
especificações de materiais (Dieter, 1988). Eles não reproduzem perfeitamente a laminação
industrial por apresentarem uma deformação não uniforme na direção radial, mas apresentam
baixos custos e muita facilidade no controle das variáveis de operação (deformação, taxa de
deformação, temperatura, taxa de resfriamento/aquecimento, atmosfera utilizada). A
modelagem de curvas tensão em função da deformação é de fundamental importância para
melhorar o processo de produção e conformação dos aços nos processos realizados a altas
temperaturas (Balancin et al. 2000)
Quando um corpo cilíndrico é submetido à ação de torques conjugados em suas extremidades,
que tendem a torcê-lo, ele sofre a ação de tensões de cisalhamento que ocorrem
simultaneamente em planos perpendiculares e longitudinais ao seu eixo (Beer et al. 2012). A
Figura 3.7 ilustra essa situação a partir de um eixo cilíndrico formado por lâminas finas
paralelas presas a dois discos também paralelos.

Figura 3.7: Representação de um cilindro formado por lâminas presas a discos circulares,
antes (a) e após (b) a torção (Adaptação: Beer et al. 2012).
As lâminas contíguas apresentam quatro pares de marcas escuras, mostradas na Figura 3.7 (a).
Quando os torques conjugados T e T' são aplicados, observa-se que as marcas escuras se
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deslocam indicando que uma lâmina escorrega em relação a outra, como mostra a Figura 3.7
(b). A Figura 3.8 ilustra os dois efeitos cisalhantes decorrentes da torção do eixo.

Figura 3.8: Representação de um eixo cilíndrico (a) e dos efeitos que uma deformação por
torção gera nesse eixo (b) (Adaptação: Beer et al. 2012).
As seções circulares igualmente espaçadas, mostradas na Figura 3.8 (a), giram em relação às
seções vizinhas e cada uma das linhas retas mostradas se transforma em uma curva (helicoide)
que intercepta as circunferências. A deformação de cisalhamento varia linearmente com a
distância ao eixo central longitudinal de uma barra circular (Beer et al. 2012). Assim, a
deformação é máxima na superfície do eixo.
A Figura 3.9 ilustra o estado de tensões num ponto da superfície de uma barra sujeita a torção.
A tensão cisalhante máxima, que atua em um elemento do eixo, ocorre em dois planos
mutuamente perpendiculares: perpendicular ao eixo transversal y e paralelo ao eixo
longitudinal x. Essas tensões (τmáx), ao longo de cada eixo, tem como efeito as tensões
principais σ1 e σ3 indicadas. Elas são iguais em módulo, fazem um ângulo de 45o com os
eixos x e y e atuam, respectivamente, como tensões de tração e compressão (Dieter, 1988).

Figura 3.9: Representação do estado de tensões em um ponto da superfície de uma barra
cilíndrica sujeita a torção (Adaptação: Dieter, 1988).
Segundo Souza (1982) e Beer et al. (2012), as tensões σ1 e σ3 explicam porque os materiais
dúcteis, que geralmente falham por cisalhamento, irão quebrar ao longo de um plano
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perpendicular ao eixo da amostra nos testes de torção, enquanto que os materiais frágeis, que
são mais sensíveis à tração do que ao cisalhamento, quebram ao longo de superfícies que
formam ângulos de 45o com o eixo da amostra. A Figura 3.10 ilustra o aspecto das fraturas
dos corpos de prova de metais dúcteis e frágeis submetidos ao ensaio de torção.

Figura 3.10: Representação do aspecto das fraturas dos corpos de prova de um metal dúctil (a)
e de um metal frágil (b) submetidos ao ensaio de torção (Adaptação: Souza, 1982).

3.5 Simulação da laminação por ensaios de Torção a Quente
Nos ensaios de simulação de laminação por torção a quente, as tensões aplicadas em um
elemento da superfície do corpo de prova são semelhantes às que ocorrem em um elemento de
chapa submetida à laminação a quente convencional. A equação 3.3 (Boratto et al. 1987)
fornece a deformação equivalente no ensaio de torção a partir das espessuras de entrada (h1) e
de saída (h2) da chapa no laminador:

 eq 

[2  ln( h1 h2 )]
3

(3.3)

onde eq = deformação equivalente, h1 = espessura da chapa na entrada do laminador e
h2 = espessura da chapa na saída do laminador.

Como no ensaio de torção os corpos de prova possuem formato cilíndrico, torna-se necessário
correlacionar a deformação com o ângulo de torção por meio da equação 3.4:



3L eq
r

(3.4)

onde  = ângulo de torção para uma dada deformação, L = comprimento do corpo de prova,
eq = deformação equivalente, r = raio do corpo de prova.
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A equação 3.5 converte os valores medidos na célula de torque do equipamento de torção para
a tensão equivalente
 eq 

33  m  n 
2  r 3

(3.5)

onde σeq = tensão equivalente,  = torque medido, r = raio do corpo de prova, m = coeficiente
de sensibilidade do torque à velocidade de deformação, n = coeficiente de sensibilidade do
torque ao encruamento (m+n = 0,3)
Os valores de m e n são, respectivamente, o coeficiente de sensibilidade do torque à
velocidade e à deformação no encruamento (Boratto et al. 1987). Embora seja possível que se
haja erros na soma dos valores m e n, o seu reflexo no valor de σeq é desprezível devido à
presença do algarismo 3, que é dez vezes maior que a soma m+n.

3.6 Trabalho a quente
Uma das principais características atribuídas aos metais é a capacidade de serem deformados.
No entanto, tais deformações conduzem a significativas alterações em suas propriedades. O
forjamento e a laminação são os processos responsáveis pela maior tonelagem de aços
deformados mecanicamente. Esses dois processos são classificados por Dieter (1988) como
processos de compressão direta, onde forças são aplicadas sobre a superfície da peça, que se
alonga na direção perpendicular à da força.
Os processos de conformação mecânica são classificados, basicamente, em trabalho a quente
e trabalho a frio. No trabalho a quente, a conformação acontece sob condições de temperatura
e taxa de deformação que permitam que o material se amacie durante o processo,
concomitantemente com a deformação, ou entre sucessivas deformações. No trabalho a frio,
ao contrário, o amaciamento não ocorre (Silva et al. 2010).
No trabalho a quente a temperatura elevada diminui a resistência mecânica do material e,
assim, a energia necessária para deformá-lo. Além disso, o tamanho de grão e a
microestrutura podem sofrer alteração, e fases insolúveis à temperatura de processo, como
carbonetos primários e inclusões, podem mudar a sua forma e ter sua distribuição alterada. Na
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maioria dos casos, para se obter a deformação e as propriedades desejadas no trabalho a
quente é necessário que ele ocorra em etapas. E isso requer um conhecimento profundo dos
parâmetros deformação, taxa de deformação e temperatura de processamento. A alteração de
forma da microestrutura é a principal responsável pela anisotropia apresentada pelo material
processado. Assim, programas de deformação a quente podem ser aplicados para se promover
o amaciamento do material com pouco ou nenhum crescimento de grão (Silva et al. 2010).
A trabalhabilidade a quente de um metal é definida como sendo a capacidade de moldá-lo por
deformação plástica a temperatura elevada, sem aparecimento de defeitos, como lasca ou
rachaduras de ponta. Os aços inoxidáveis duplex apresentam baixa trabalhabilidade a quente
que faz o processamento industrial de produtos planos ser crítico. Trincamentos nas bordas
das bobinas durante a laminação a quente são frequentemente relatados. Como consequência
adicional, operações como esmerilhamento, o processamento descontínuo ou aparo de bordas
são muitas vezes necessários, conduzindo a um aumento significativo dos custos de
fabricação. Segundo Martin (2011), para a compreensão da trabalhabilidade a quente dos aços
inoxidáveis duplex, faltavam: o desenvolvimento de um teste eficaz de ductilidade a quente e
a compreensão dos mecanismos de partição da deformação entre as fases ferrita e austenita,
durante as operações de trabalho a quente que foram desenvolvidos em sua tese de doutorado.
A Figura 3.11 mostra as primeiras trincas de borda observadas durante o desbaste de uma
placa na laminação a quente de um aço inoxidável duplex. As Figuras 3.12 (a) e 3.12 (b)
mostram, respectivamente, as trincas de borda observadas nas bobinas, no final do processo
de laminação, para os aços UNS S31803 e para um aço inoxidável duplex experimental sem
molibdênio. Nota-se na Figura 3.12 os diferentes níveis de trinca para os aços com e sem
molibdênio.

Figura 3.11: Ocorrência das primeiras trincas de borda durante as operações de desbaste em
uma placa de aço duplex na laminação a quente (Adaptação: Martin, 2011).
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Figura 3.12: Diferentes níveis de trinca de borda em bobinas após o término da laminação
para os aços (a) UNS S31803 (< 5mm) e (b) aço inoxidável duplex experimental sem
molibdênio (> 50mm) (Adaptação: Martin, 2011).

Segundo Evangelista et al. (2003), Faria et al. (2010), Arthuso (2013) e outros autores, a
nível microestrutural, as trincas se nucleiam preferencialmente na interface austenita-ferrita,
propagando-se, segundo Martin (2011), somente na ferrita.
No trabalho a quente, a microestrutura bruta de fusão vai se tornando cada vez mais alongada
à medida em que o metal sofre reduções. A fase dispersa (austenita) sofre mudanças de
distribuição e ganha novas características morfológicas. Segundo Martin (2011), testes de
laboratório, modelagens, e observações de aços inoxidáveis duplex industrialmente
deformados mostraram que estes materiais têm uma forte tendência a deformações plásticas
localizadas e que elas se desenvolvem como bandas de cisalhamento. A presença de duas
fases, com resistências mecânicas diferentes, deve ser considerada como um dos principais
motivos para o desenvolvimento dessas bandas. A diferença de energia de falha de
empilhamento (e.f.e.) entre as fases ferrita e austenita e as suas morfologias desempenham um
papel importante na partição da deformação entre elas.
Os aços inoxidáveis ferríticos, em função da alta e.f.e da ferrita, sofrem a recuperação
dinâmica e, portanto, desenvolvem subgrãos com microestrutura definida, que permanecem
equiaxiais e com um tamanho constante, uma vez que o estado estacionário é atingido. Os
aços inoxidáveis austeníticos, por sua vez, devido a baixa e.f.e da austenita, tendem a
apresentar um encruamento significativo antes do início da recristalização dinâmica em
temperaturas de trabalho a quente. Contudo, em aços inoxidáveis duplex, observações
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microestruturais mostraram que, mesmo em altas deformações e depois de muito tempo de
espera, a recristalização é raramente observada. No trabalho de Martin (2011), foi observada
recuperação dinâmica na ferrita e nenhum sinal de recristalização na austenita, que exibiu
uma densidade elevada de deslocações. Isto torna complexa a quantificação da partição da
deformação entre as fases em altas temperaturas. Os métodos e modelamentos atuais não
conseguiram esclarecer o papel dos elementos de liga, da temperatura, da morfologia e da
interação entre as fases na partição da deformação entre elas. Além disso, o autor cita que o
modo de deformação influencia também na ductilidade a quente dos aços inoxidáveis duplex.
A partir da observação da forma das curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente, levantadas para um aço UNS S32304, por meio de ensaios de torção a quente e
compressão, deformados a 1000oC com taxa de deformação 1s-1, constatou-se que, embora as
curvas se situem entre curvas correspondentes, referentes aos aços austenítico e ferrítico,
ensaiados sob as mesmas condições, elas revelam formas diferentes entre si que variam com o
modo de deformação. Essa variação é atribuída à orientação dos grãos de austenita em relação
à direção de carregamento.
A morfologia das fases na ductilidade a quente dos aços duplex tem sido objeto de estudo
feito por diferentes autores. Contudo, contradições são obsevadas em resultados obtidos por
esses autores. Vernusse et al.(1993) realizaram ensaios de compressão a quente no aço
inoxidável duplex UNS S32304, com diferentes microestruturas. Os resultados mostraram que
não houve influência significativa da morfologia de fase, e a semelhança entre as curvas
aumenta com o aumento da temperatura. Contudo, Pinol-Juez et al. (1997) realizaram ensaios
de torção a quente com aços inoxidáveis duplex, trabalhando à temperatura de 1000 oC , com
taxa de deformação de 1s-1, e concluíram que as tensões alcançaram valores maiores nos
ensaios em que a torção se realizou de forma paralela à direção de laminação, em comparação
com as torções realizadas na direção perpendicular à de laminação.
A ductilidade a quente de um aço inoxidável duplex é significativamente menor do que a de
um aço ferrítico puro e é ligeiramente mais baixa do que a de um aço austenítico puro. A
redução na fração volumétrica de ferrita tem um efeito negativo mais significativo sobre a
ductilidade a quente do que a redução da temperatura de teste. Porém, como o teor de ferrita
varia com a temperatura, as contribuições desses dois fatores não podem ser facilmente
separadas (Martin, 2011). Dessa forma, os elementos de liga, que estabilizam cada uma das
fases durante o processo, tem um papel crucial na proporção de fases e, consequentemente, na
ductilidade a quente do material. A figura 3.13 mostra que, para os aços inoxidáveis
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deformados entre 900oC e 1200°C, a deformação equivalente na ruptura é afetada fortemente
pela presença de uma segunda fase.

Figura 3.13: Efeito da fração de volume de ferrita e de temperatura na deformação equivalente
na ruptura para diferentes aços inoxidáveis duplex (Adaptação: Martin, 2011).

Na literatura, um consenso se percebe sobre o aumento da ductilidade a quente dos aços
duplex com o aumento da temperatura de trabalho. Os trabalhos de Reis et al. 2008,
Evangelista et al. (2003), Andrade et al. (2013) e Cizek et al. (1997), dentre outros autores,
comprovam esse resultado para ensaios à temperaturas entre 1200oC e 1250oC. A taxa de
deformação, porém, tem um efeito importante na ductilidade a quente dos aços inoxidáveis
duplex e é dependente da temperatura. Segundo Martin (2011) e Alvares-Armaz et al. (2009),
em temperaturas baixas o seu efeito é menos importante e em altas temperaturas ele se torna
significativo. Segundo Emiliana (2013), as diferenças na ductilidade a quente do aço inox
duplex UNS S32304, em função da taxa de deformação e da temperatura, estão relacionadas
às variações na fração volumétrica, no tamanho, na forma e na orientação da fase austenita,
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em relação à matriz ferrítica, e se relacionam também com os mecanismos de amaciamento
operantes nestas fases. Segundo a autora, maiores temperaturas aumentam a fração
volumétrica de ferrita e diminuem as áreas de interfases, reduzindo os sítios para a nucleação
de trincas e favorecendo a ductilidade do aço. Ela constatou ainda que a redução na taxa de
deformação também aumenta a ductilidade do aço, uma vez que beneficia a recuperação
dinâmica da ferrita. Contudo, trabalhando com taxas de deformação de 0,1s-1, 1s-1 e 5s-1, ela
obteve a maior ductilidade a quente para o aço UNS S32304 para a taxa de 1s-1, na
temperatura de 1200oC.
Com reologias diferentes, o deslizamento entre as fases é um importante fator que prejudica a
ductilidade a quente dos aços inoxidáveis duplex. Ele contribui para uma acomodação de
deformação durante o trabalho a quente e para a partição de deformação entre as fases.
Embora trabalhos sobre a ductilidade a quente de aços inoxidáveis duplex sejam encontrados
na literatura, dados quantitativos sobre a partição da deformação entre as fases e um método
que caracterize adequadamente a resistência à propagação de trincas permanecem como
questões fundamentais para o problema da ductilidade a quente desses aços (Alvares-Armaz
et al. 2009).
A história térmica da liga é de essencial importância para a determinação de sua
microestrutura. Tratamentos térmicos feitos no trabalho de Martin (2011), à temperaturas de
1380oC e 1250oC, por tempos de até 8 horas, com taxas de resfriamento de até 15oC/min até a
temperatura de 1050oC, com permanência de até 8 horas nesta temperatura, e temperados em
água, permitiram um controle da microestrutura pretendida de forma bem satisfatória. O autor
constatou também que a morfologia equiaxial, no aço sem molibdênio, se revelou duas vezes
mais resistente à propagação de trincas à 1050oC que uma morfologia Widmanstätten. A
morfologia equiaxial se revelou mais favorável ao desenvolvimento das bandas de
cisalhamento do que a morfologia Widmanstätten e, consequentemente, a matriz de ferrita
acomodou melhor a deformação. As regiões mais deformadas se situam muito frequentemente
na proximidade dos limites da interfase, especialmente no lado da ferrita. Além disso, a
morfologia equiaxial, em conformidade com os trabalhos de Pinol-Juez et al. (2000, 2003),
apresentou um escorregamento entre as fases que é característico de interfaces incoerentes,
que ocorrem nesta morfologia. Nas microestruturas com morfologia Widmanstätten, o
desenvolvimento de bandas de cisalhamento dependeu fortemente da orientação das "ripas"
de austenita em comparação com a direção de carregamento. Nesta morfologia, o
escorregamento entre as fases é prejudicado pela natureza semi-coerente das interfaces.
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Assim, a uma dada temperatura, a partição de deformação entre as fases depende
significativamente da distribuição da austenita em termos de orientação das "ripas" e de sua
morfologia. Outra constatação feita por Martin (2011) foi a de que a austenita do aço com
molibdênio se deformou mais que a do aço sem molibdênio. Isto parece indicar que o
molibdênio, ao endurecer a ferrita por solução sólida, torna a sua ductilidade a quente
semelhante à da austenita, aproximando a reologia das fases. Por outro lado, o autor afirma
que os efeitos das inclusões são significativamente prejudiciais somente quando elas se
encontram em grandes quantidades ou quando se localizam nas regiões de interfase.
Por fim, as recomendações para se obter uma melhor ductilidade a quente dos aços
inoxidáveis duplex e reduzir o fenômeno de trincas de borda em seus processamentos, são
(Martin, 2011):


Um controle da temperatura do material durante as operações de laminação a quente,
especialmente para a região das bordas da placa;



Uma fase de refino com alta qualidade para manter o teor de enxofre e o conteúdo de
oxigênio o mais baixo possível;



A adição de elementos de liga a fim de se reduzir, tanto quanto possível, o contraste
reológico entre a ferrita e a austenita.



Um controle da taxa de deformação durante as etapas de fabricação.
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4

Metodologia

4.1 Material
A fusão e o forjamento das ligas para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados pela
empresa GRUPO METAL - Aços e Ligas Especiais. Foi escolhida a faixa de composição da
classe econômica do aço duplex UNS S32304, que possui um teor de molibdênio inferior ao
da classe duplex padrão UNS S31803. Pensou-se que a opção por uma liga com teor mais
baixo de molibdênio poderia evidenciar melhor o efeito do nióbio, já que ambos são
alfagênicos e propiciam a formação de fases intermetálicas como, por exemplo, a fase sigma
(Rossitti, 2000).
Os materiais de estudo foram produzidos em forno de indução, solidificados em lingotes de
50kg e forjados para barras redondas de 260mm de comprimento por 30mm de diâmetro.
Consistiram de 75 barras ao todo, divididas em três grupos de 25, com teores nominais de
nióbio de 0,0%, 0,1% e 0,2% (em peso), solubilizadas e temperadas em água. A Figura 4.1
mostra uma fotografia das barras como recebidas.

Figura 4.1: Barras do aço UNS S32304, com e sem adição de nióbio, produzidas na empresa
Grupo Metal - Aços e Ligas Especiais.
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Com o objetivo de se comparar o comportamento de ductilidade a quente do aço forjado sem
nióbio com a de um aço laminado da mesma classe, processado em escala industrial, foi
incluído no trabalho um aço sem nióbio produzido pela empresa Aperam South America. Este
aço foi fabricado em placas de lingotamento contínuo de 200mm de espessura e laminado a
quente para chapas de 28mm de espessura. Amostras retangulares foram retiradas, com
dimensões aproximadas de 190mm por 110mm e 28mm de espessura, com acabamento
característico do processo de laminação a quente, após tratamento térmico e decapagem. A
Figura 4.2 mostra uma fotografia deste material como recebido para estudo.

Figura 4.2: Amostras do aço UNS S32304 fornecidas pela Aperam South America.

A Tabela 4.1 apresenta as composições químicas dos aços como recebidos e as faixas
estabelecidas pela Norma ASTM A240/A240M. Os três primeiros aços experimentais
apresentados, produzidos pela empresa Grupo Metal - Aços e Ligas Especiais, com teores
nominais de nióbio de 0,0%, 0,1% e 0,2% (em peso) foram denominados AE, AE0,1 e AE0,2,
respectivamente, neste trabalho. O quarto aço produzido pela empresa Aperam South
America, em escala industrial, recebeu a denominação AI. As análises químicas foram
realizadas na Aperam South America.

48

Tabela 4.1: Composição química dos aços em estudo (% em peso).
Aço

C

Cr

Ni

Mo

N

Mn

Cu

Si

P

S

O

Nb

AE

0,022

22,8

3,49

0,46

0,1166

1,27

0,54

0,51

0,025

0,0036

0,0207

0,0092

AE0,1

0,022

22,5

3,66

0,46

0,1174

1,23

0,54

0,45

0,025

0,0038

0,0266

0,10

AE0,2

0,022

22,5

3,66

0,46

0,1206

1,14

0,54

0,46

0,026

0,0041

0,0197

0,20

AI

0,019

22,5

3,63

0,44

0,1128

1,35

0,54

0,39

0,028

0,0004

0,0033

0,016

Norma ASTM
A240/A240M

0,03

22
24

3,5
5,5

0,1
0,6

0,05
0,20

2,0

0,10
0,60

1,00

0,035

0,015

-

-

Nota-se que, com exceção do Nb, as corridas experimentais apresentam composições
químicas semelhantes. A diferença entre os aços AE e AI está nos teores mais elevados de S e
O do primeiro.
Foram calculados os valores de Crequiv e Niequiv para os aços AE; AE0,1; AE0,2 e AI, como
recebidos, por meio das equações 3.1 e 3.2. Para todos os aços foram encontrados os mesmos
valores, que foram, respectivamente, 24 e 6,7, cuja razão Crequiv/Niequiv = 3,6. Esta informação
serve para identificar a posição dos aços no diagrama de Schaeffler mostrado na figura 3.5.
Esse diagrama indica que a microestrutura de cada um deles contém, na temperatura
ambiente, 50% de ferrita e 50% de austenita, aproximadamente.

4.2 Métodos
Os procedimentos utilizados com todos os aços estudados se resumem em: caracterização
microestrutural do material como recebido, ensaios de torção com o levantamento das curvas
de tensão equivalente por deformação equivalente e nova caracterização microestrutural após
os ensaios.

4.2.1 Ensaio mecânico de torção a quente
Os corpos de prova de torção utilizados para a simulação da laminação foram usinados a
partir das amostras cilíndricas mostradas na Figura 4.1. O comprimento útil do corpo de prova
foi retirado na direção longitudinal à de forjamento.
A Figura 4.1 mostra detalhadamente as dimensões do corpo de prova de torção, que é
cilíndrico, com 15mm de comprimento por 7,0mm de diâmetro em sua região útil.
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Figura 4.3: Corpo de prova para ensaio de torção a quente (dimensões em milímetros).

Os ensaios de torção foram realizados em uma máquina de ensaios mecânicos INSTRON
1125. O equipamento possui um módulo de torção e uma célula de torque, como mostra a
Figura 4.4. Os corpos de prova foram postos no interior de um tubo de quartzo que teve como
finalidade controlar a atmosfera durante os ensaios e permitir um resfriamento rápido ao final
dos mesmos. O aquecimento foi feito por meio de uma bobina de indução eletromagnética,
que envolveu o tubo de quartzo, acoplada a uma fonte com controlador programável. Para a
fixação dos corpos de prova, utilizou-se uma adaptação que consistiu de: dois alongadores,
mantendo a célula de torque afastada da região de aquecimento, um disco de refrigeração, por
onde circulou um fluxo contínuo de água para a refrigeração da célula de torque, um sistema
de montagem para o termopar e uma chapa que separou o disco de refrigeração do sistema de
montagem do termopar. Os corpos de prova se fixaram aos mandris do equipamento de forma
que a bobina de aquecimento se localizasse sempre na altura dos seus comprimentos úteis.
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Figura 4.4: Foto do equipamento de ensaios mecânicos INSTRON 1125, montado com garras
para ensaio de torção.

Ensaios experimentais realizados com o aço inoxidável duplex UNS S32304, com atmosferas
de argônio puro e nitrogênio puro, levaram a efeitos de desnitretação e nitretação da superfície
do corpo de prova de torção (Figura 4.5). Trabalhos anteriores realizados no CETEC em aço
inoxidável ferrítico 430 (Oliveira et al. 2007; Oliveira et al. 2004) revelaram que a atmosfera
ideal para evitar sua nitretação ou desnitretação, durante os ensaios de torção, é obtida por
uma mistura de argônio e nitrogênio na proporção de 85/15. Verificou-se, no presente
trabalho, que a atmosfera ideal para a realização de ensaios de torção com aços inoxidáveis
duplex, sem a desestabilização de uma das fases, foi a mesma utilizada para o aço inoxidável
ferrítico 430. Com o objetivo de se garantir essa proporção, adquiriu-se um equipamento
misturador da marca AALBORG, modelo DFC26. A figura 4.6 mostra uma amostra do
mesmo aço ensaiada sob atmosfera controlada. O resfriamento dos corpos de prova, ao final
de cada ensaio, foi feito com CO2 gasoso com o objetivo de preservar a microestrutura obtida.
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Figura 4.5: Microestrutura de um corpo de torção do aço inoxidável duplex UNS S32304,
ensaiado sob atmosfera de argônio puro (esquerda), e outro sob atmosfera de nitrogênio puro
(direita). Ataque com Beraha modificado.

Figura 4.6: Microestrutura de um corpo de torção do aço inoxidável duplex UNS S32304,
ensaiado sob atmosfera de argônio e nitrogênio na proporção 85/15. Ataque com Beraha
modificado.
Foram realizados, com todos os materiais estudados, dois tipos de ensaios de torção a quente:



deformação sob resfriamento contínuo;
isotérmico.

O ensaio de deformação sob resfriamento contínuo teve como objetivo obter uma visão geral
do comportamento das tensões equivalentes em função das deformações equivalentes
aplicadas. O ensaio isotérmico teve como objetivo avaliar a ductilidade a quente dos materiais
estudados, tomando como base o número total de passes que cada material suportou em cada
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uma das temperaturas definidas. Avaliou-se o efeito do nióbio no comportamento dos aços e,
posteriormente, o efeito do enxofre.
Os ensaios de deformação sob resfriamento contínuo foram conduzidos da seguinte forma: o
corpo de prova de torção foi aquecido, a 2,0°C/s, até 1200°C, permanecendo nesta
temperatura por 2,0 minutos. Em seguida, foi resfriado a 1,0°C/s, aplicando-se passes de
deformação de 0,2 cada, sendo a primeira deformação aplicada a 1200°C e as demais em
intervalos de 30°C, até a ruptura do corpo de prova. Nos ensaios isotérmicos, o corpo de
prova de torção foi aquecido, a 2,0°C/s, até 1200°C, com tempo de permanência de 2 minutos
nesta temperatura, seguido de resfriamento, a 1,0°C/s, até a temperatura objetivada,
permanecendo nela também por 2,0 minutos. Em seguida, aplicaram-se os passes de
deformação, de 0,3 cada, em intervalos de 10s, até a ruptura do corpo de prova. Em ambos os
ensaios a taxa de deformação utilizada foi de 0,3s-1.

4.2.2 Análise microestrutural
A análise microestrutural do material foi feita por meio das seguintes técnicas: microscopia
óptica, metalografia quantitativa, microscopia eletrônica de varredura, com análise de
microrregiões por EDS, e detecção de fases magnéticas por ferritoscópio.

4.2.2.1 Microscopia ótica (MO)
A morfologia das fases presentes nos aços como recebidas e após os ensaios de torção foi
acompanhada utilizando-se um microscópio da marca Leitz, modelo Orthoplan, com aumento
máximo de 500x. As imagens foram obtidas por meio de uma câmera IMAGING, modelo
Go-5, acoplada ao microscópio e a um computador e processadas pelo software Image Pro
Plus versão 7.0.
Todas as amostras foram embutidas em resina acrílica, a frio, ou em baquelite, a quente
(temperatura de 150oC e ciclo de 16min por amostra) e, em seguida, preparadas por lixamento
manual, desde a lixa 150 até 1500 e polidas em suspensão de diamante de 3µm, 1µm e OPS
(sílica coloidal). Para revelar a microestrutura foi utilizado ataque químico por imersão entre
3 e 10s, no reagente Beraha modificado (20ml de ácido clorídrico, 80ml de água destilada e
deionizada, 1,0g de metabissulfeto de potássio e 3,0g de bifluoreto de amônia). Este ataque
torna a ferrita escura e a austenita clara, com contrastes que podem variar conforme a
intensidade da luz no microscópio.
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Os corpos de prova de torção foram cortados, após a realização dos ensaios, com discos
abrasivos, sendo todo o comprimento útil embutido. O lixamento e o polimento foram
realizados em seção longitudinal ao eixo do corpo de prova. Este procedimento foi adotado
para que as observações fossem feitas o mais próximo possível da superfície do corpo de
prova, já que as deformações foram calculadas para a periferia do comprimento útil deste. A
Figura 4.6 mostra uma imagem do corpo de prova de torção e seu comprimento útil embutido
para análises metalográficas.

Figura 4.7: Corpo de prova de torção a quente ensaiado (esquerda) e seu comprimento.

4.2.2.2 Metalografia quantitativa (MQ)
As imagens obtidas no microscópio ótico foram utilizadas para a quantificação de fases
presentes pelo software Image Pro Plus versão 3.0. Foram utilizadas dez regiões diferentes
para cada amostra, com aumento de 200x e se avaliou as frações volumétricas das fases nas
amostras como recebidas e após os ensaios isotérmicos de torção a quente. Foi considerado
como resultado para cada amostra a média aritmética das medidas percentuais obtidas.
Aumentos menores que 200x foram evitados por dificultarem a resolução e quantificação das
pequenas ilhas de austenita, que se apresentavam como pontos escuros nas imagens obtidas.
O ataque químico utilizado nesta técnica também foi o Beraha modificado.

4.2.2.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada para a identificação das fases
presentes, nas amostras como recebidas e nas amostras de torção, com imagens de
composição por elétrons retroespalhados. As amostras foram analisadas sem ataque químico
após a preparação descrita no item 1.2.1.1. Foram utilizados dois equipamentos: FEI, modelo
Quanta 200F, pertencente ao Centro de Microscopia da UFMG, e FEI, modelo Inspect 550,
pertencente ao Departamento de Metalurgia da UFMG.
Foi feita também, em todas as amostras, a análise química semiquantitativa de microrregiões
por microssonda eletrônica com o objetivo de se obter a composição química das fases
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presentes. A técnica utilizada foi a espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e os detectores
usados foram EDAX, modelo NewXL30, acoplado ao MEV do Centro de microscopia da
UFMG, e EDAX, modelo Genesis, acoplado ao MEV do Departamento de Metalurgia da
UFMG.

4.2.2.4 Detecção de fases magnéticas
A detecção de fases magnéticas foi feita por meio de um ferritoscópio da marca Fischer,
modelo FMP30. Sua calibração fornece a fração volumétrica da fase magnética presente na
amostra. Com essa técnica, analisaram-se apenas as amostras como recebidas e foram
escolhidas 10 regiões em cada uma delas. Foi considerado como resultado para cada amostra
a média aritmética das medidas realizadas e os resultados foram associados diretamente à
fração volumétrica de ferrita presente em cada uma delas. As amostras de torção não foram
submetidas a esta técnica porque os corpos de prova são cilíndricos, não permitindo uma boa
acomodação para a extremidade da sonda do ferritoscópio, cujo diâmetro é de 5,0mm.
Tentou-se realizar as medidas com as amostras preparadas e embutidas; o que também não foi
possível, pois, após o embutimento, a região exposta das amostras, que apresentou largura
máxima de 2,0mm, fez com que parte da extremidade da sonda se acomodasse sobre a
baquelite. A Figura 4.7 mostra um esquema de manipulação da sonda do ferritoscópio.

Figura 4.8: esquema de manipulação da sonda do ferritoscópio.
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5

Resultados e Discussões

Os resultados são apresentados a seguir segundo a sequência:





Imagens de microscopia óptica e de MEV dos aços em estado de entrega;
Apresentação das curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente,
número total de passes alcançados pelos aços até a ruptura e as respectivas
deformações acumuladas, em cada um dos ensaios de torção isotérmicos;
Imagens de microscopia ótica e de MEV das amostras após os ensaios de torção
isotérmicos.

5.1 Efeito do nióbio - Aços experimentais
5.1.1 Microestrutura dos aços como recebidos
A Figura 5.1 apresenta uma imagem tridimensional da microestrutura das amostras cilíndricas
dos aços experimentais forjados. Nota-se a sua estrutura bifásica, pela presença das fases
ferrita (escura) e austenita (clara), e um alongamento de sua microestrutura no sentido da
deformação, que confere a ele uma anisotropia (Silva et al. 2010).

Figura 5.1: Microestrutura em três dimensões dos aços AE. Ataque com Beraha modificado.
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As figuras 5.2, 5.3 e 5.4 mostram imagens da microestrutura dos aços AE, AE0,1 e AE0,2,
respectivamente, como recebidos atacados com Beraha modificado e obtida por microscopia
óptica. A fase escura é a ferrita e a clara a austenita.

Figura 5.2: Distribuição e morfologia das fases δ (escura) e γ (clara) na amostra como
recebida do aço inoxidável duplex AE. Ataque com Beraha modificado.

Figura 5.3: Distribuição e morfologia das fases δ (escura) e γ (clara) na amostra como
recebida do aço inoxidável duplex AE0,1. Ataque com Beraha modificado.
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Figura 5.4: Distribuição e morfologia das fases δ (escura) e γ (clara) na amostra como
recebida do aço inoxidável duplex AE0,2. Ataque com Beraha modificado.

Nota-se que o número de pontos escuros que aparecem nas imagens das figuras 5.3 a 5.4, na
ferrita, aumenta conforme o teor de nióbio aumenta nos aços. Além disso, pontos escuros
dentro das ilhas de austenita, próximos aos contornos de fase, aparecem em maior quantidade
nos aços que contem nióbio. A seguir, são mostradas imagens de MEV desses pontos, via
elétrons retroespalhados, e uma descrição dos mesmos baseada em análises realizadas por
EDS.
A Figura 5.5 apresenta uma imagem de MEV da amostra AE, como recebida. Nela, os
pequenos pontos escuros que aparecem na ferrita e, principalmente, na interfase
ferrita/austenita, são sulfetos de manganês, como mostra a análise feita por EDS da Figura
5.6.
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AE

Figura 5.5: Imagem por elétrons retroespalhados da amostra AE, como recebida e sem ataque.
As setas pretas indicam sulfetos de manganês.

Figura 5.6: Espectros de EDS de uma partícula de sulfeto de manganês.
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O pico de carbono presente na Figura 5.6 aparece em todos os espectros e está provavelmente
associado à contaminação da amostra durante sua preparação.
A Figura 5.7 apresenta uma imagem de MEV da amostra AE0,1. Nela, aparecem precipitados
de carbonitreto de nióbio, como mostra a análise feita por EDS da Figura 5.8, indicadas por
setas vermelhas, além do sulfeto de manganês, indicado por setas pretas. Os carbonitretos de
nióbio aparecem na ferrita, na austenita, na interfase ferrita/austenita e comumente associados
aos sulfetos de manganês e às inclusões globulares, indicadas por setas amarelas. Em torno
das inclusões globulares, há um contorno branco que, em sua maioria, se trata de um efeito de
borda gerado pelo MEV.

Figura 5.7: Imagem por elétrons retroespalhados da amostra AE0,1, como recebida, e sem
ataque. As setas pretas indicam sulfetos de manganês, as vermelhas carbonitretos de nióbio,
as amarelas inclusões globulares de óxido de Cr e Mn.
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Figura 5.8: Espectros de EDS de um precipitado de carbonitreto de nióbio.

A Figura 5.9 apresenta uma imagem de MEV da amostra AE0,2. Nela, aparecem os mesmos
precipitados detectados na amostra com AE0,1. Contudo, nota-se uma quantidade
aparentemente maior dos precipitados de carbonitreto de nióbio, com alguns em maior
tamanho.

Figura 5.9: Imagem por elétrons retroespalhados da amostra AE0,2, como recebida, e sem
ataque. As setas pretas indicam sulfetos de manganês, as vermelhas carbonitretos de nióbio, a
amarela uma inclusão globular de óxido de Cr e Mn.
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As inclusões globulares estão presentes em todas as amostras como mostram as Figuras 5.2 a
5.4. Essas inclusões são óxidos de cromo e manganês, conforme revelam os picos de análise
por EDS da Figura 4.10, realizadas em algumas delas.

Figura 5.10: Espectros de EDS das inclusões do óxido de cromo e manganês.

Os aços experimentais (AEs) apresentam um teor de oxigênio variando entre 200 a 270ppm,
como visto na Tabela 4.1, e as análises por EDS detectaram a presença desse elemento
somente nas inclusões globulares.

5.1.2 Detecção de fases magnéticas nas amostras dos aços como recebidos
A Tabela 5.1 mostra as frações volumétricas de austenita e ferrita nas amostras como
recebidas obtidas por ferritoscopia.
Tabela 5.1: Frações volumétricas das fases δ e γ em cada uma dos aços obtidas por
ferritoscopia.
MATERIAL
% austenita (γ)
% ferrita (δ)
Desvio Padrão

AE
39
61
2

AE0,1
39
61
2

AE0,2
41
59
3
62

As medidas revelaram uma proporção ferrita/austenita de 60/40 em todas as amostras, com
baixos valores de dispersão.

5.1.3 Metalografia quantitativa das amostras dos aços como recebidos
A Tabela 5.2 abaixo mostra as quantidadades de cada fase presentes nas amostras como
recebidas obtidas por metalografia quantitativa.
Tabela 5.2: Proporção percentual entre as fases δ e γ em cada uma das ligas obtidas por
metalografia quantitativa.
MATERIAL
% austenita (γ)
% ferrita (δ)
Desvio Padrão

AE
40
60
5

AE0,1
35
65
5

AE0,2
37
63
6

As medidas revelaram uma proporção ferrita/austenita de 60/40 em todas as amostras,
aproximadamente, com valores de dispersão um pouco mais elevados.

5.1.4 Ensaios de torção
Nos ensaios de torção a quente, como mencionado anteriormente, o número de passes
alcançados pelas amostras e as suas respectivas deformações acumuladas foram critérios para
a verificação do efeito do nióbio em suas ductilidades a quente.
Foram feitos, inicialmente, os ensaios de torção sob resfriamento contínuo e a Figura 5.11
mostra comparativamente as curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente obtidas.
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Figura 5.11: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para o
ensaio de torção sob resfriamento contínuo para os três aços experimentais.

O aumento dos níveis de tensão de um passe para outro, observado na Figura 5.11, é devido à
queda de temperatura, com consequente aumento de resistência à deformação. Verifica-se
nesta figura que não houve diferença significativa no comportamento dos três aços, ocorrendo
a ruptura em deformação equivalente de 2,4, para os aços AE e AE0,1, e em deformação
equivalente de 2,6, para o aço AE0,2. Nota-se ainda que abaixo da temperatura de 1020oC os
níveis de tensão começam a se separar e a apresentar valores mais elevados, conforme
aumenta o teor de nióbio nos aços.
As Figuras 5.12 a 5.16 mostram, comparativamente, as curvas de tensão equivalente em
função da deformação equivalente, referentes aos ensaios de torção isotérmicos, para as
temperaturas de 900oC, 1000oC, 1100oC, 1150oC e 1200oC para os três aços.
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Figura 5.12: Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 900oC, para os três aços experimentais.

Figura 5.13: Comparativo entre as tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1000ºC, para os três aços experimentais.
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Figura 5.14: Comparativo entre as tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1100oC, para os três aços experimentais.

Figura 5.15: Comparativo entre as tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1150ºC, para os três aços experimentais.
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Figura 5.16: Comparativo entre as tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1200ºC, para os três aços experimentais.

As Figuras 5.17 a 5.19 mostram as curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente para cada um dos aços em todas as temperaturas de ensaio.

Figura 5.17: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para os
ensaios isotérmicos realizados com o aço AE.
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Figura 5.18: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para os
ensaios isotérmicos realizados com o aço AE0,1.

Figura 5.19: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para os
ensaios isotérmicos realizados com o aço AE0,2.
No ensaio de torção sob resfriamento contínuo e em todos os ensaios isotérmicos todos corpos
de prova se romperam sem apresentar estricção.
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A Tabela 5.3 relaciona os aços experimentais com os números de passes suportados por eles,
suas deformações acumuladas na ruptura e o percentual de fase austenita, em cada uma das
temperaturas de ensaio isotérmico. Nas temperaturas de ensaio de 1150oC e 1200oC, não
ocorreu ruptura dos corpos de prova de nenhum dos aços testados, após a aplicação de 15
passes de deformação, que foi o número máximo de passes programados.

Tabela 5.3: Número de passes suportados pelos aços experimentais, suas deformações
acumuladas e o percentual de fase austenita em todos os ensaios isotérmicos realizados.

Temperatura

AE
o

AE0,1
γ

o

AE0,2
Def.

γ

acumulada

(%)

4

1,2

22

33

5

1,5

28

3,3

24

10

3,0

28

15

4,5

12

15

4,5

14

-

-

-

15

4,5

2

N de

Def.

passes

acumulada

900

4

1,2

28

4

1,2

26

1000

5

1,5

28

5

1,5

1100

11

3,3

25

11

1150

15

4,5

9

1200

15

4,5

1

(%) passes

Def.

γ

N de

(oC)

o

acumulada

N de

(%) passes

Nota-se que o número de passes alcançados por eles nas temperaturas de ensaio foi o mesmo,
já que a diferença de um passe observada na temperatura de 1100oC não é significativa. Notase também que nas temperaturas de 1150oC e 1200oC todos os aços apresentaram
comportamento totalmente dúctil.
Pelos resultados acima apresentados, pode-se observar que as adições de nióbio, nos teores
utilizados neste trabalho, não tiveram efeito significativo na trabalhabilidade a quente do aço
inoxidável duplex UNS S32304.

5.1.5 Microestrutura dos corpos de torção
As Figuras 5.20 a 5.24 apresentam imagens da microestrutura, em região próxima à
superfície, de cada um dos corpos de prova de torção dos aços AE, AE0,1 e AE0,2 atacados
com Beraha modificado e obtidas por microscopia ótica. A fase mais escura é a ferrita e a
mais clara a austenita.
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Figura 5.20: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção das amostras AE
(a), AE0,1 (b) e AE0,2 (c), após os ensaios isotérmicos a 900oC. Ataque com Beraha
modificado.
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Figura 5.21: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção das amostras AE
(a), AE0,1 (b) e AE0,2 (c), após os ensaios isotérmicos a 1000oC. Ataque com Beraha
modificado.
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Figura 5.22: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção das amostras AE
(a), AE0,1 (b) e AE0,2 (c), após os ensaios isotérmicos a 1100oC. Ataque com Beraha
modificado.
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Figura 5.23: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção das amostras AE
(a), AE0,1 (b) e AE0,2 (c), após os ensaios isotérmicos a 1150oC. Ataque com Beraha
modificado.
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Figura 5.24: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção das amostras AE
(a), AE0,2 (b), após os ensaios isotérmicos a 1200oC. Ataque com Beraha modificado.

Nota-se para todas as amostras que as trincas se localizam preferencialmente nas interfases
(interface entre as fases autenita e ferrita), nas temperaturas de 900oC, 1000oC e 1100oC, em
que os aços apresentam menor ductilidade. Nas temperaturas de 1150oC e 1200oC, as
microestruturas das amostras são constituídas de pequena fração volumétrica de austenita,
como mostra a Tabela 5.3, e ferrita recuperada, conforme evidenciado pela presença de subgrãos.
As Figuras 5.25 a 5.27 apresentam imagens de MEV por elétrons retroespalhados da
microestrutura de cada um dos corpos de prova de torção das amostras dos aços AE, AE0,1 e
AE0,2, sem ataque, nos ensaios isotérmicos realizados a 1000oC. A fase mais escura é a
ferrita e a mais clara a austenita. Os precipitados pretos, indicados por setas pretas, são
sulfetos de manganês. As inclusões alongadas na Figura 5.25 são silicatos, associados a
óxidos e sulfetos de manganês. Os precipitados brancos, indicados por setas vermelhas, são
carbonitretos de nióbio. Estes apareceram apenas nas amostras AE0,1 e AE0,2, na ferrita, na
austenita, nas interfases e comumente associados aos sulfetos de manganês.
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Figura 5.25: Imagem por elétrons retroespalhados do corpo de torção da amostra do aço AE,
sem ataque, após ensaio isotérmico a 1000oC. As setas pretas indicam precipitados de sulfetos
de manganês e os maiores e alongadas são silicatos associados a óxidos e sulfetos de
manganês.

Figura 5.26: Imagem por elétrons retroespalhados do corpo de torção da amostra do aço
AE0,1, sem ataque, após ensaio isotérmico a 1000oC. As setas pretas indicam sulfetos de
manganês, as vermelhas carbonitretos de nióbio.
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Figura 5.27: Imagem por elétrons retroespalhados do corpo de torção da amostra do aço
AE0,2, sem ataque, após ensaio isotérmico a 1000oC. As setas pretas indicam sulfetos de
manganês, as vermelhas carbonitretos de nióbio e o retângulo preto delimita uma área onde se
encontram vários carbonitretos de nióbio associados a pequenos precipitados de sulfeto de
manganês.

Nota-se, portanto, que os precipitados de sulfeto de manganês estão presentes próximos às
regiões de interfase, na amostra AE, como apresenta a Figura 5.25. As Figuras 5.26 e 5.27
apresentam as amostras AE0,1 e AE0,2 com precipitados de carbonitretos de nióbio e de
sulfetos de manganês próximos às interfaces austenita-ferrita.
As Figuras 5.28 a 5.29 apresentam imagens de MEV por elétrons retroespalhados da
microestrutura de cada um dos corpos de prova de torção das amostras dos aços AE e AE0,2,
sem ataque, nos ensaios isotérmicos realizados a 1200oC. Nota-se a presença de carbonetos de
cromo e de inclusões de óxidos. Não foram detectados sulfetos de Manganês nem
carbonitretos de nióbio, evidenciando que estes precipitados se solubilizaram a 1200ºC.
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Figura 5.28: Imagem por elétrons retroespalhados do corpo de torção da amostra do aço AE,
sem ataque, após ensaio isotérmico a 1200oC. As setas brancas indicam carbonetos de cromo
e a amarela uma inclusão globular de óxido de Cr e Mn.

Figura 5.29: Imagem por elétrons retroespalhados do corpo de torção da amostra do aço AE0,2, sem
ataque, após ensaio isotérmico a 1200oC. As setas verdes indicam óxidos e a amarela uma inclusão
globular de óxido de Cr e Mn.
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5.1.6 Discussão
5.1.6.1 Ensaios de torção
Balancin et al. (2000) e Cizek et al. (1997) utilizaram ensaios com um único passe até a
ruptura para estudar a trabalhabilidade a quente de aços inoxidáveis duplex. Contudo, esses
ensaios avaliam a ductilidade em cada temperatura em condições diferentes das de laminação,
já que raramente se aplicam passes com deformações superiores a 0,5 no desbaste de placas.
No presente trabalho, foi escolhido um método que utiliza ensaios isotérmicos com
deformações múltiplas com intervalo de 10s entre elas, por ser o que mais se aproxima das
condições de laminação a quente de desbaste de placas (Andrade et al. 2013). Evangelista et
al. (2003) realizaram ensaios de torção com múltiplos estágios de deformação, com aços
inoxidáveis duplex 2304 e 2205, e afirmam que a conformabilidade a quente pode ser
modestamente melhoradas por este método, sendo este fato atribuído a processos estáticos de
amaciamento (recuperação estática da ferrita e recristalização estática da austenita) que
reduzem as concentrações de tensões internas.
A Figura 5.11 apresenta as curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente para os ensaios de torção com aplicação de deformação sob resfriamento
contínuo. O aumento de tensão de um passe para o outro ocorre devido à queda de
temperatura, com consequente aumento de resistência à deformação. Não há diferença
significativa no comportamento dos três aços. Os aços AE e AE0,1 apresentaram ruptura em
deformação equivalente de 2,4 e temperatura de 870oC. O aço AE0,2 apresentou ruptura em
deformação equivalente de 2,6 e temperatura de 840oC.
Nota-se ainda na Figura 5.11 que os níveis de tensão equivalente começam a apresentar
diferentes valores para os aços a partir da temperatura de 1020oC. Os valores mais elevados
estão associados aos aços com maior teor de nióbio. Esse comportamento pode estar
associado ao endurecimento por precipitação de carbonitretos de nióbio e/ou pela presença do
nióbio em solução sólida.
A Figura 5.12 mostra as curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente
para os três aços no ensaio isotérmico a 900oC. Todos apresentaram a mesma ductilidade a
quente a essa temperatura, com ruptura em deformação equivalente de 1,2. Observa-se que os
níveis de tensão também são maiores conforme aumenta o teor de nióbio no aço. O mesmo
mecanismo de endurecimento observado no ensaio de torção sob resfriamento contínuo pode
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justificar essa diferença. Nota-se ainda que houve encruamento nos dois primeiros passes,
seguido de recuperação dinâmica no passe seguinte e uma queda de tensão no quarto passe
evidenciando o início da ruptura dos corpos de prova.
Na Figura 5.13, as curvas para o ensaio isotérmico a 1000oC também revelam uma mesma
ductilidade a quente para os três aços. Todos apresentaram ruptura em deformação de 1,5 e o
aço AE0,2 apresentou maiores níveis de tensão que os outros dois. Mecanismos de
endurecimento semelhantes aos ocorridos a 900oC são também as prováveis causas para o
comportamento das tensões neste aço. Para os três aços, houve um encruamento acumulado
nos dois primeiros passes, seguido de recuperação dinâmica nos dois passes seguintes e uma
queda de tensão evidenciando o início da ruptura a partir do quinto passe.
As curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente, apresentadas na
Figura 5.14 para três aços, referentes ao ensaio isotérmico a 1100oC, também revelam a
mesma ductilidade para os três aços. Os aços AE e AE0,1 apresentaram ruptura em
deformação equivalente de 3,3 e o aço AE0,2 apresentou ruptura em deformação equivalente
de 3,0. As tensões equivalentes se comportaram de forma semelhante, apresentando valores
iguais para os três aços, durante todo o ensaio. Um aumento no valor das tensões pode ser
notado nos dois primeiros passes, evidenciando um acúmulo de encruamento, como nos
ensaios isotérmicos a 900oC e a 1000oC. Nos seis passes seguintes, observa-se recuperação
dinâmica e uma queda da tensão se inicia no sétimo passe, evidenciando a partir dele o início
da ruptura dos corpos de prova.
Na temperatura de 1150oC, os aços se comportaram de forma totalmente dúctil, como
resultado de processos estáticos e dinâmicos de amaciamento, como mostram as formas das
curvas na Figura 5.15. A 1200oC, como apresenta a Figura 5.16, as curvas revelam a presença
de recuperação dinâmica em todos os passes. Em ambas as temperaturas, os aços se
comportaram de forma totalmente dúctil, ao contrário do que foi observado nos trabalhos de
Evangelista et al. 2003 e Cizek et al. 1997.
No ensaio sob resfriamento contínuo e nos ensaios isotérmicos a 900oC e 1000oC, nota-se, nas
Figuras 5.11, 5.12 e 5.13, valores maiores de tensão para os aços com maior teor de nióbio.
Essa diferença pode estar associada a um endurecimento por solução sólida ocasionada pela
presença de nióbio ou por precipitação de carbonitretos de nióbio. Contudo, nas temperaturas
de 1100oC, 1150oC e 1200oC, como se vê nas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16, as tensões
apresentaram valores muito semelhantes. Neste caso, como as temperaturas são maiores, o
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efeito de endurecimento por solução sólida pode ter sido suprimido por um aumento de
ductilidade nas ligas com nióbio.
5.1.6.2 Microestrutura
Nas Figuras 5.20 a 5.22, que mostram imagens por microscopia ótica das amostras dos três
aços ensaiadas isotermicamente entre 900oC e 1100oC, pode-se notar que o trincamento nas
amostras ocorre preferencialmente nas interfases, em concordância com os trabalhos de Cizek
et al. (1997), Balancin et al.(2000), Evangelista et al. (2003), Faria et al. 2010, Martin (2011)
e Andrade et al. (2013). Conforme observado por Martin (2011), as trincas sempre se
propagam na ferrita e nunca na austenita.
Nas Figuras 5.23 e 5.24, que mostram imagens por microscopia ótica dos ensaios isotérmicos
a 1150oC e 1200oC, respectivamente, os três aços apresentaram alta ductilidade a quente até a
deformação total aplicada de 4,5, sem ocorrência de ruptura. Isso pode ser comprovado pelas
microestruturas dos três aços constituídas de ferrita recuperada com a presença de sub-grãos,
pela pequena fração volumétrica de austenita e pela forma das curvas mostradas nas figuras
5.15 e 5.16, em que não se teve a ruptura dos corpos de prova.
Os três aços experimentais apresentaram maior ductilidade a quente que os aços 2304 e 2205
estudados por Evangelista et al. (2003), por meio de ensaios isotérmicos interrompidos. No
trabalho deste autor, a deformação equivalente obtida para o aço duplex 2304 foi de 1,2, com
taxa de deformação 1s-1, à temperatura de 1200oC, com ensaio de passe único. Com taxa de
0,1s-1, a mais próxima da que foi utilizada no presente trabalho, o mesmo autor conseguiu
uma deformação equivalente de 0,7 à mesma temperatura.
A Figura 5.25, que mostra uma imagem de MEV referente ao ensaio isotérmico a 1000oC da
amostra AE, revela a presença de sulfetos de manganês nas interfases e próximos a ela, na
austenita e na ferrita. Nesta última, o sulfeto de manganês se apresenta associado a silicatos
alongados e a óxidos. Como o enxofre possui menor solubilidade na austenita (Rossiti, 2000),
enquanto ocorre a transformação de ferrita em austenita, o enxofre segrega para as interfases,
atingindo concentração suficiente para a precipitação de sulfetos de manganês nesta região.
A Figura 5.26 apresenta uma imagem correspondente ao mesmo ensaio realizado com a
amostra do aço AE0,1. Nela os mesmos precipitados de sulfeto de manganês se revelaram,
localizadas próximo às interfases e, às vezes, associados a carbonitretos de nióbio. Contudo,
as trincas não se propagaram usando esses precipitados como rota e eles não foram
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identificados nas regiões de trinca pela caracterização realizada por EDS. A figura 5.27
apresenta uma imagem correspondente ao mesmo ensaio realizado com a amostra do aço
AE0,2. Nela, os precipitados de sulfeto de manganês aparecem associados aos de carbonitreto
de nióbio, às vezes envoltos por eles. Esses carbonitretos também foram encontrados na
ferrita, na austenita e vários nas regiões de interfase. Porém, como na amostra AE0,1, nas
regiões de trinca os carbonitretos de nióbio não foram encontrados pela análise realizada por
EDS. Encontraram-se apenas alguns precipitados de sulfeto de manganês próximos às
interfases e distantes uns dos outros. A simples presença de sulfetos de manganês próximo
das interfases não seria a causa do aumento da fragilidade, mas evidencia que ocorreu
segregação de enxofre para esta região, agravando a fragilidade das interfases.
As Figuras 5.28 e 5.29 apresentam as imagens de MEV das amostras dos aços AE e AE0,2,
respectivamente, ensaiadas a 1200oC. Nota-se que as trincas não se propagaram e apenas
óxidos e inclusões foram encontradas. Os precipitados de sulfeto de manganês foram
dissolvidos em ambas as amostras e os de carbonitreto de nióbio, no caso da amostra AE0,2,
também foram dissolvidos. A essas temperaturas, a presença do enxofre e do nióbio em
solução sólida e a pequena fração volumétrica de austenita permitiram que ambas as amostras
se comportassem de forma totalmente dúctil. Esse fato é confirmado pelas curvas de tensão
equivalente em função da deformação equivalente mostradas nas Figuras 5.15 e 5.16. Assim,
a partir da temperatura de 1150oC, o aço duplex UNS S32304, com até 0,2% de Nb em peso,
oferece boa trabalhabilidade a quente na laminação de desbaste.
As amostras dos aços experimentais, AE, AE0,1 e AE0,2, como visto na Tabela 3.1, possuem
os mesmos teores de enxofre e teores distintos de nióbio. Contudo, todas elas apresentaram a
mesma ductilidade a quente nas temperaturas de 900oC, 1000oC e 1100oC, como revelado
pelas curvas das Figuras 5.12 a 5.14. A causa das trincas e das fraturas ocorridas nestas
temperaturas não foi atribuída, portanto, à presença do nióbio. Além da fragilização pela
maior fração volumétrica da austenita nestas temperaturas, já verificada por todos os autores
citados, o alto teor de enxofre parece ter sido o causador do agravamento da fragilização a
quente, em acordo com o trabalho realizado por Faria et al. (2010).
A análise por MEV revelou presença de sulfetos de manganês nas interfases e próximos a ela
para os três aços. Nos aços com adição de nióbio, esses sulfetos foram observados também
envolvidos por carbonitretos de nióbio.
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5.2 Efeito do enxofre - Aços sem nióbio (AE e AI)
Conforme relatado na metodologia, é feito a seguir um estudo comparativo com amostras dos
aços experimental (AE), sem nióbio e com 36ppm de enxofre, e industrial (AI), sem nióbio e
com 4ppm de enxofre, ambos pertencentes à classe UNS S32304, para se verificar o efeito do
enxofre nas ductilidades a quente desses materiais.

5.2.1 Microestrutura dos aços como recebidos
A Figura 5.30 apresenta uma imagem tridimensional da microestrutura da amostra do aço
industrial laminado AI. Nota-se a presença das fases ferrita (escura) e austenita (clara), com
morfologia alongada e achatada na direção da laminação, características de um material
anisotrópico.
O ataque utilizado foi o Beraha modificado.

Figura 5.30: Microestrutura nas direções longitudinal (L), transversal (T) e normal (N) do aço
AI. A fase escura é a ferrita e a clara a austenita. Ataque com Beraha modificado.
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A Figura 5.31 apresenta imagens das microestruturas dos aços AE e AI, como recebidos,
atacados com Beraha modificado e obtida por microscopia óptica. A fase escura é a ferrita e a
clara a austenita.

Figura 5.31: Imagens por microscopia óptica das amostras como recebidas dos aços AE (a) e
AI (b) na direção longitudinal. Ataque com Beraha modificado.

Nota-se que a fase austenita apresenta-se mais alongada na direção de deformação no aço AI
devido à maior redução sofrida pela placa durante a laminação a quente. A fração volumétrica
de austenita é de 40% no aço AE, conforme a Tabela 5.2, e de 46% no aço AI, ambos obtidos
por metalografia quantitativa.
Como mostrado na Figura 5.5, o aço AE, contendo enxofre mais alto (36ppm), apresenta
precipitados de sulfetos de manganês globulares localizadas preferencialmente na austenita e
em regiões próximas às interfases.
A Figura 5.32 apresenta uma imagem de MEV por elétrons retroespalhados da microestrutura
do aço AI, como recebido, sem ataque. A fase clara é a austenita e a escura a ferrita. Nota-se a
presença de pequenos carbonetos de cromo, indicados por setas brancas, e inclusões
globulares de óxido de Cr, Mn, Al e Mg, indicadas por setas amarelas. Não foi observada a
presença de sulfetos de manganês.
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Figura 5.32: Imagem por elétrons retroespalhados da microestrutura do aço AI, como
recebido e sem ataque. As setas brancas indicam pequenos precipitados de carboneto de
cromo e, as amarelas, inclusões globulares de óxido de Cr, Mn, Al e Mg.

5.2.2 Ensaios de torção
A Figura 5.33 mostra comparativamente as curvas de tensão equivalente em função da
deformação equivalente obtidas para as amostras sem nióbio em ensaios de deformação sob
resfriamento contínuo.

Figura 5.33: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para o
ensaio de torção sob resfriamento contínuo para os aços AE e AI.
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Verifica-se nesta figura que não houve diferença significativa no comportamento dos dois
aços, que apresentaram ruptura em deformação equivalente de 2,5 e temperatura de 840ºC.
Nota-se também que o aço AI apresentou níveis de resistência à deformação mais elevados
em temperaturas abaixo de 1150ºC, provavelmente pela maior fração volumétrica de
austenita. Essa hipótese não pode ser comprovada pelos valores exibidos na tabela 5.4, que se
referem a medições realizadas no final de cada ensaio. Como citado anteriormente, a amostra
do aço AI, como recebida, apresentou uma fração volumétrica de austenita mais elevada.
Contudo, não foram feitas interrupções durante os ensaios para o estudo da evolução desta
fase em cada temperatura, nas amostras dos dois aços.
As Figuras 5.34 a 5.38 mostram, comparativamente, as curvas de tensão equivalente em
função da deformação equivalente, referentes aos ensaio de torção isotérmicos, para as
temperaturas de 900oC a 1200oC, para os aços AE e AI.

Figura 5.34: Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 900oC, para os aços AE e AI.
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Figura 5.35: Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1000oC, para os aços AE e AI.

Figura 5.36: Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1100oC, para os aços AE e AI.
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Figura 5.37: Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações
equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1150oC, para os aços AE e AI.

Figura 5.38:

Comparativo entre a tensões equivalentes em função das deformações

equivalentes, nos ensaios de torção isotérmicos a 1200oC, para os aços AE e AI.
As Figuras 5.39 e 5.40 mostram as curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente para cada um dos aços em todas as temperaturas de ensaio.
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Figura 5.39: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para os
ensaios isotérmicos realizados com o aço AI.

Figura 5.40: Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente para os
ensaios isotérmicos realizados com o aço AE.
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A Tabela 8 relaciona os aços AE e AI com os números de passes suportados por eles, suas
deformações acumuladas na ruptura e os seus percentuais de austenita em cada uma das
temperaturas de ensaio isotérmico.

Tabela 5.4: Número de passes suportados pelos aços AE e AI, suas deformações acumuladas
e o percentual de fase austenita em todos os ensaios isotérmicos realizados.
AE

AI

o

Temperatura ( C)

900
1000
1100
1150
1200

No de

Def.

γ

No de

passes
4
5
11
15
15

acumulada
1,2
1,5
3,3
4,5
4,5

(%)
28
28
25
9
1

passes
8
11
14
15
15

Def.

γ

acumulada (%)
2,4
28
3,3
27
4,2
28
4,5
9
4,5
4

Observa-se que o aço AI apresentou maior deformação equivalente na ruptura que o aço AE,
para temperaturas de deformação entre 900oC e 1100ºC. Já para as temperaturas de 1150oC e
1200ºC, os dois aços apresentaram alta ductilidade a quente até a deformação total aplicada de
4,5, sem ocorrência de ruptura. Em ambos, o percentual de austenita em cada temperatura é
praticamente o mesmo.
Os corpos de prova dos ensaios de torção isotérmicos, nas temperaturas de 900oC, 1000oC e
1100oC, em que foi constatada fratura, são mostrados na Figura 5.41.

Figura 5.41: Imagem das amostras de torção dos aços AE (a) e AI (b), após ensaios
isotérmicos a 900oC, 1000oC e 1100oC.
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Nota-se a presença de estricção, evidenciando fratura dúctil, apenas nas amostras do aço AI,
com exceção da que se refere à temperatura de 900oC, que se comportou de forma mais frágil,
como se esperava. As amostras do aço AE se apresentaram frágeis nas três temperaturas,
como se nota pelo aspecto diagonal das fraturas e pela ausência de estricção.

5.2.3 Microestrutura dos corpos de torção
As Figuras 5.42 a 5.46 apresentam imagens da microestrutura de cada um dos corpos de
torção dos aços AE e AI, ensaiados entre 900oC e 1200oC, atacados com Beraha modificado
e obtidas por microscopia óptica. A fase escura é a ferrita e a clara a austenita.

Figura 5.42: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção após os ensaios a
900oC dos aços AE (a) e AI (b). Ataque com Beraha modificado.

Figura 5.43: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção após os ensaios a
1000oC dos aços AE (a) e AI (b). Ataque com Beraha modificado.
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Figura 5.44: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção após os ensaios a
1100oC dos aços AE (a) e AI (b). Ataque com Beraha modificado.

Figura 5.45: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção após os ensaios a
1150oC dos aços AE (a) e AI (b). Ataque com Beraha modificado.

Figura 5.46: Imagens por microscopia óptica dos corpos de prova de torção após os ensaios a
1200oC dos aços AE (a) e AI (b). Ataque com Beraha modificado.
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Nota-se que em ambos os aços as trincas estão localizadas preferencialmente nas interfases.
Nas amostras deformadas isotermicamente nas temperaturas de 1150oC e 1200ºC, as
microestruturas dos dois aços são constituídas de pequena fração volumétrica de austenita e
ferrita recuperada, evidenciado pela presença de sub-grãos, conforme mostram as Figuras
5.45 e 5.46.
A Figura 5.47 apresenta uma imagem de MEV por elétrons retroespalhados da microestrutura
do aço AI, referente ao ensaio de torção isotérmico realizado a 1000oC, sem ataque. Nota-se
apenas a presença de pequenas inclusões, indicadas por setas amarelas, e trincas nas
interfases, que não exibiram grandes propagações, conforme confirmado pelas imagens
obtidas por microscopia ótica da Figura 5.43 (b). A fase escura é a ferrita e a clara, a
austenita. Para o aço AE, como visto, a imagem de MEV que corresponde ao mesmo ensaio
isotérmico é a da Figura 5.25, que exibiu vários precipitados de sulfeto de manganês
próximos às interfases.

Figura 5.47: Imagem por elétrons retroespalhados da microestrutura do aço AI, sem ataque,
ensaiado a 1000oC. As setas amarelas indicam inclusões globulares.
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5.2.4 Discussão
Os aços AE e AI como recebidos apresentam diferenças microestruturais. O primeiro, que foi
produzido a partir de lingote de 50kg e forjado para barras de 30mm de diâmetro, possui
matriz ferrítica com regiões de austenita pouco deformada. Já o segundo, que foi produzido a
partir de placas de lingotamento contínuo de 200mm de espessura e laminado para chapa de
28mm, possui austenita mais deformada e microestrutura mais fina que o outro. Como os aços
foram aquecidos até a temperatura de 1200oC antes de se aplicarem as deformações, a
diferença microestrutural citada foi considerada irrelevante, já que nessa temperatura a
microestrutura de ambos se apresentou quase totalmente ferrítica, como mostram as Figuras
5.44 e 5.45.
A presença de sulfetos de manganês globulares na austenita e próximos às interfases, na
microestrutura do aço AE, como mostra a Figura 5.5, é a principal diferença observada entre
este e o aço AI, que não apresentou estes precipitados, como se nota na Figura 5.32. Estes
precipitados, com diâmetros da ordem de 300nm, podem indicar a causa da menor
deformação na ruptura apresentada pelo aço AE nas temperaturas de 900 oC a 1100oC, como
mostram curvas das Figuras 5.34 a 5.36. A presença dos precipitados de sulfeto de manganês
nas interfases do aço AE, com enxofre mais alto, evidenciam ainda que, com a transformação
da ferrita em austenita, houve segregação de enxofre para essas regiões, conforme sugerido
por Faria et al. (2010), devido à menor solubilidade do enxofre na austenita. Neste caso, a
segregação foi suficiente para a precipitação dos sulfetos de manganês. Dessa forma, o
simples aumento do teor de enxofre nas interfases, mesmo não precipitando estes sulfetos,
pode ser a causa da fragilização deste aço. Nota-se na Figura 5.47 que estes precipitados não
existem na microestrutura do aço AI. Neste, apenas inclusões globulares maiores e pequenas
partículas de óxido foram encontradas, em quantidades muito pequenas.
Nas temperaturas de 1150oC e 1200oC os aços apresentaram comportamento dúctil como
resultado da recuperação dinâmica em todos os passes, conforme esperado e relatado por
Balancin et al. (2000), Cizek et al. (1997) e Evangelista et al. (2003). Isso pode ser
comprovado pela forma das curvas de tensão equivalente em função da deformação
equivalente das Figuras 5.37 e 5.38 e pelas Figuras 5.45 e 5.46, que mostram as
microestruturas dos dois aços constituídas de ferrita recuperada com a presença de sub-grãos e
pequena fração volumétrica de austenita. Nestas temperaturas, não ocorreu a segregação do
enxofre, já que ela teria efeito fragilizante apenas na interfase (Faria et al. 2010). Os aços
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deste trabalho se apresentaram mais dúcteis que os aços do artigo de Evangelista et al. (2003),
mesmo levando-se em conta as diferenças na metodologia. Esta diferença pode ser explicada
pelas frações volumétricas mais elevadas de austenita encontradas por estes autores,
principalmente a 1150oC e 1200ºC, e também pelo fato do teor de enxofre do aço AI ser 7
vezes menor do que o dos aços utilizados pelos referidos autores.
Para temperaturas de ensaio inferiores a 1150ºC, a fração volumétrica da austenita aumenta,
conforme mostrado nas Figuras 5.42 a 5.44. Verifica-se recuperação dinâmica a partir do
terceiro passe para os dois aços. Contudo, a fratura no aço AI parece se iniciar de forma mais
prematura nessas temperaturas. A 900oC e 1000oC, a partir do terceiro passe, ocorre neste aço
uma queda gradual da tensão, como mostram as Figuras 5.34 e 5.35. À 1100oC, o mesmo
comportamento se verifica a partir do quinto passe, como se vê na Figura 5.36. Isso sugere
que o aço AI sofreu uma fratura dúctil durante esses ensaios enquanto que o aço AE, que
apresentou um comportamento mais uniforme das tensões até a ruptura, rompendo-se
repentinamente nos últimos passes, parece ter sofrido fratura frágil. A presença de estricção
apenas no aço AI evidencia o seu comportamento mais dúctil. Nos dois aços, o trincamento
ocorre preferencialmente nas interfases, como visto nas Figuras 5.42 a 5.44, e também
relatado por Balancin et al. (2000), Cizek et al. (1997), Evangelista et al. (2003) e Martin
(2011).
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6

Conclusões

A adição de Nb nos teores de 0,1% e 0,2% em peso no aço UNS S32304 não alterou a sua
ductilidade a quente, avaliada por ensaios de torção, no intervalo de 900oC a 1200ºC.
Nas temperaturas de deformação isotérmica de 1150oC e 1200ºC, os quatro aços inoxidáveis
duplex analisados apresentaram comportamento dúctil, independente do teor de nióbio e
enxofre, devido à pequena fração volumétrica de austenita. Foi comprovada a ocorrência de
recuperação dinâmica em todos os passes nestas temperaturas, tanto pela forma das curvas de
tensão equivalente em função da deformação equivalente, quanto pela presença de sub-grãos
nas microestruturas.
Abaixo de 1150ºC os aços apresentaram queda de ductilidade com a redução da temperatura
de ensaio relacionada ao aumento da fração volumétrica de austenita.
A análise metalográfica mostrou que ocorreu trincamento preferencialmente nas interfases
austenita-ferrita.
Carbonitretos de nióbio foram observados nos dois aços com adição de Nb, como recebidos.
Esses precipitados não foram observados após deformação isotérmica a 1200ºC.
A análise por MEV revelou a presença de sulfetos de manganês nas interfases austenita-ferrita
e próximos a elas para os três aços com teores mais elevados de enxofre.
Nos ensaios isotérmicos dos aços UNS S32304 sem adição de nióbio, realizados em
temperaturas de deformação abaixo de 1150ºC, o aço com teor de enxofre de 36ppm
apresentou menor ductilidade a quente que o aço com teor de 4ppm. Este aumento da
fragilidade está provavelmente relacionado à segregação de enxofre para a interfase austenitaferrita.
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Sugestões para trabalhos futuros


Estudar a influência do nióbio na ductilidade a quente do aço UNS S32304 com
maiores teores de nióbio e com baixo teor de enxofre.



Estudar a distribuição dos precipitados de carbonitreto de nióbio e sua influência nos
mecanismos de amaciamento das fases ferrita e austenita, em aços UNS S32304 com
adição de nióbio.



Estudar os aços UNS S32304 com maior teor de enxofre objetivando verificar se há
maior concentração de enxofre nas interfases austenita-ferrita.



Analisar as fraturas nos quatro aços UNS S32304 estudados.



Investigar a morfologia e composição química dos precipitados que se formaram nos
aços duplex UNS S32304 com teor mais elevado de enxofre.
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