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“O mal. - Examinem a vida dos melhores e mais 
fecundos homens e povos e perguntem a si mesmos 
se uma árvore que deve crescer orgulhosamente no 
ar poderia dispensar o mau tempo e os temporais; se 
o desfavor e a resistência externa, se alguma espécie 
de ódio, ciúme, teimosia, suspeita, dureza, avareza e 
violência não fazem parte das circunstâncias 
favoráveis sem as quais não é possível um grande 
crescimento, mesmo na virtude? O veneno que faz 
morrer a natureza frágil é um fortificante para o forte 
– e ele nem o chama de veneno”.  

 

 Nietzsche (p.69, 2001) 
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RREESSUUMMOO  
  
  
No presente trabalho foi realizado o estudo da influência dos tratamentos superficiais Shot 
peening (SP), Laser peening (LP) e Refusão a Laser (RL) na oxidação de tubos de aço Cr-
10/Ni-11 utilizados como trocadores de calor. Na realização do tratamento SP foram 
utilizadas microesferas de vidro para jateamento da amostra, durante um intervalo de tempo 
de 90s. Para as amostras tratadas por LP e RL foi utilizado um laser pulsado de Nd:YAG. 
Para o primeiro caso, o laser operou a 1400V, com pulsos de energia da ordem de 350mJ e 
frequência igual a 1,0Hz. Observou-se, por meio de microscopia óptica, a deformação plástica 
sobre a superfície da amostra após o tratamento LP. No segundo caso, quatro amostras foram 
irradiadas por um feixe laser em modo contínuo, a uma potência de 24W e a uma freqüência 
de pulsação de 5,0kHz. Em seguida, as amostras submetidas aos três tratamentos foram 
oxidadas a 750°C (1023K) em atmosfera de ar saturado com vapor d’água, por 30h. Os dados 
obtidos por MEV/EDS revelaram a formação de óxidos a base de cromo na amostra tratada 
por SP e, principalmente, de ferro para as amostras submetidas aos três tratamentos 
superficiais. De uma maneira geral, sobre as áreas afetadas pelos tratamentos, foi possível 
observar a formação de um maior volume de óxidos com morfologias bem heterogêneas, 
comparativamente àqueles formados sobre as regiões não tratadas. 
 
Palavras-chave: shot peening, laser peening, refusão a laser, tubos de aço Cr-10/Ni-11, 
oxidação. 
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AABBSSTTRRAACCTT  
  
 
In the present work was to study the influence of surface treatments Shot peening (SP), Laser 
peening (LP) and Laser remelting (LR) in the oxidation of Cr-10/Ni-11 steel tubes used as 
heat exchangers. In effecting treatment SP glass beads were used to blast the sample during a 
time interval of 90s. For the samples treated with LP and RL was used a pulsed laser Nd: 
YAG. For the first case, the laser operated at 1400V with energy pulses of about 350mJ and 
frequency equal to 1,0Hz. The plastic deformation on the surface of the sample was observed 
by optical microscopy after treatment LP. In the second case, four samples were irradiated by 
a laser beam in continuous mode, at a power of 24,0W and a frequency pulse of 5,0kHz. Then 
the samples subjected to three treatments were oxidized at 750°C (1023K) in an air 
atmosphere saturated with water vapor for 30h. The data obtained by SEM / EDS analysis 
revealed the formation of chromium oxides in the SP base treated sample and primarily iron 
oxides in the samples subjected to three surface treatments. Generally, on the areas affected 
by the treatments it was possible to observe the formation of a greater volume of oxides with 
heterogeneous morphology compared to those formed on the untreated regions. 
 
 
 
Keywords: shot peening, laser peening, laser remelting, Cr-10/Ni-11 steel tubes, oxidation. 
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11  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

  

  A proteção contra a corrosão de ligas operando a altas temperaturas é muito necessária 

em diversas aplicações industriais. Por exemplo, aços contendo cromo, considerada uma liga 

ferrosa típica, são largamente utilizados no setor industrial como componentes para trocadores 

de calor e sistemas de exaustão, principalmente por combinarem boas propriedades 

mecânicas, resistência à corrosão em altas temperaturas e baixo custo quando comparados 

com outros materiais utilizados em alta temperatura. As superfícies destes materiais, quando 

utilizados nas situações acima descritas são, geralmente, expostas à combustão 

(externamente) e vapor atmosférico (internamente) em temperaturas que podem variar de 400 

a 900°C, resultando na perda de espessura devido à reação entre gás e metal seguida de 

destacamento da camada de óxido (Grabke et al., 2004; Trindade et al., 2005).  

 Os efeitos da oxidação acima mencionados são extremamente indesejáveis e 

diminuem enormemente o tempo de vida útil dos equipamentos ou sistemas em que tais ligas 

são empregadas. Assim, como já relatado em estudos anteriores, (Trindade et al., 2006) ligas 

contento cromo utilizadas em alta temperatura devem apresentar algumas características 

específicas que, em conjunto, parecem garantir a maior durabilidade e melhorar o 

desempenho das mesmas. 

 Uma das características importantes é, sem dúvida, a composição química. Como já 

mencionado, os aços mais largamente utilizados como peças ou componentes em 

equipamentos industriais, sobretudo nas indústrias do setor de geração de energia, apresentam 

como um dos elementos principais de sua composição o cromo (Cr). O cromo, na presença de 

atmosferas contendo oxigênio, reage com este último e, a partir desta reação forma como 

produto final mais importante o óxido de cromo (Cr2O3). A formação deste óxido garante a 

proteção da superfície dos metais ou ligas da atmosfera circundante impedindo, inclusive, a 

corrosão da matriz metálica com gases e outros meios físicos, aumentando, portanto, a vida 

útil do material. 

 Tradicionalmente, os aços contendo cromo mais utilizados são os aços inoxidáveis. 

Estes aços, geralmente com baixo teor de carbono, apresentam como elementos de liga 

principais o níquel e o cromo (Davis, 1996). Teores elevados de cromo frequentemente 

presentes nesta classe de ligas (20% ou mais em peso) favorecem, com bastante segurança, a 

formação de uma camada de Cr2O3 contínua e protetora, garantindo ao material uma excelente 

resistência a corrosão e oxidação (Trindade et al. 2005) o que, contudo, pode aumentar em 

muito o custo de sua produção. Nestes casos, em que o custo de produção torna-se elevado, 
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opta-se pela redução estratégica na quantidade de alguns elementos que compõem a liga, o 

que inclui o cromo sem, entretanto, perder de vista a necessidade de manter a qualidade e o 

bom desempenho necessários que essas ligas devem apresentar. 

 Dessa maneira, como uma forma de compensar o teor mínimo necessário destes 

elementos tão importantes, ligas contendo teores de cromo na faixa de 9 a 20%, em peso, são 

comumente submetidas a tratamentos superficiais (Grabke et al., 2004). Usualmente 

utilizados para melhorar as propriedades mecânicas (Nascimento et al., 2000; Roman et al. 

2011), tratamentos superficiais passaram também a ser empregados na melhoria das 

propriedades relacionadas à resistência à corrosão e à oxidação destas ligas (Peyre et al., 

2000; Rodriguez et al. 2002). Eles modificam de maneira mais intensa ou não, a depender do 

tipo de tratamento, as propriedades superficiais do material e também sua microestutura, 

conforme já relatado em estudos anteriores (Piehl et al., 2001; Grabke et al., 2004; Naraparaju 

et al., 2009); modificando o comportamento dos mesmos sob condições de oxidação a altas 

temperaturas. Isso configura o segundo aspecto mais importante relacionado a ligas 

submetidas à oxidação a altas temperaturas: o controle da microestrutura do material.  

 Tratamentos superficiais, principalmente aqueles de caráter mecânico, além de alterar 

a rugosidade superficial, introduzem discordâncias e subcontornos de grão no material. 

Modificações microestruturais dessa natureza favorecem o transporte difusional de elementos 

importantes como o Cromo, Manganês, Titânio, Alumínio e Silício, levando-os a formarem 

camadas protetoras sobre o substrato metálico de ligas logo nos primeiros instantes do 

processo de oxidação (Piehl et al., 2001). As mudanças microestruturais provocadas pelos 

tratamentos superficiais e a formação preferencial de camadas de óxidos mais protetoras 

como efeito principal alteram a cinética de oxidação das ligas. 

 Em um estudo utilizando uma liga ferrosa contento 12% em peso de cromo, 

Naraparaju et al. (2009) mostrou que a formação de camadas de Cr2O3 nos instantes iniciais 

da oxidação, em amostras tratadas superficialmente, alteram a cinética de oxidação, 

diminuindo o ganho de massa. Isso parece ocorrer porque, de acordo Sabioni et al. (1992) e 

Huntz et al. (2005), a regra geral de tais camadas é limitar a difusão interna do oxigênio 

atmosférico e a difusão externa de cátions metálicos. Do ponto de vista cinético, as camadas 

de Cr2O3 funcionam como barreiras, pois dificultam o acesso do oxigênio aos elementos 

presentes na liga e, do ponto de vista termodinâmico, parecem reduzir o potencial de reação 

na interface metal/óxido, entre o oxigênio e os elementos que compõem a liga, em especial o 

ferro. Assim, a formação preferencial de óxidos ricos em Cr nos instantes iniciais da oxidação 

parece retardar o processo de formação e de evolução de óxidos compostos por Fe, sendo este 
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último aspecto o principal responsável pela degradação de ligas ferrosas. Entretando, outros 

estudos mostram resultados contrários, ao revelar que em determinadas situações, tratamentos 

e acabamentos superficiais parecem induzir o ganho de massa e não sua redução (Grabke et 

al., 2004). Isso sugere que a formação de camadas protetoras não dependerá exclusivamente 

de fatores intrínsecos a liga, como sua composição e microestrutura, mas de uma conjunção 

desses fatores com outros fatores de ordem extrínseca, como o tipo de tratamento empregado 

e as condições de oxidação da liga. 

 Neste contexto, o presente trabalho procurou investigar, de maneira qualitativa, os 

produtos da oxidação a altas temperaturas formados em amostras de um aço contendo, 

aproximadamente, 10% em peso de cromo e 11% em peso de níquel, submetidas a três 

tratamentos superficiais distintos, porém oxidadas nas mesmas condições termodinâmicas. No 

capítulo 3 consta a revisão da literatura pesquisada, onde são descritos em detalhes o 

fenômeno da oxidação a altas temperaturas e as técnicas utilizadas neste trabalho na 

realização dos tratamentos superficiais. São apresentados também os aspectos positivos ou 

benefícios que estes tratamentos podem proporcionar às propriedades das ligas. 

 O capítulo 4 trata da metodologia utilizada. Neste capítulo consta uma descrição do 

material em seu estado de entrega e dos métodos utilizados na preparação das amostras do 

material investigado neste estudo, e as técnicas que foram utilizadas em sua caracterização, 

antes e após a realização dos ensaios de oxidação. Constará também a apresentação e a 

descrição da montagem experimental utilizada para os ensaios de tratamento superficial por 

Shot peening, Laser peening e Refusão a laser e para os ensaios de oxidação. 

 No capítulo 5 serão apresentados os principais resultados obtidos para o material em 

investigação e a discussão destes resultados embasados, sempre que possível, naqueles 

encontrados em estudos anteriores. Todo o conjunto de resultados consiste, basicamente, na 

caracterização metalográfica do material e, principalmente, morfológica/química das camadas 

de óxido formadas durante ensaios de oxidação.  

 Por fim, no capítulo 6, constarão as principais conclusões obtidas a partir da análise 

dos resultados adquiridos neste estudo e, no capítulo 7, algumas sugestões para trabalhos 

futuros. 
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22  OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 

Os objetivos gerais deste estudo foram: 

 

1. Realizar tratamentos superficiais via Shot Peening (SP), Laser Peening (LP) e 

Refusão a Laser (RL) no material de interesse; 

2. Realizar ensaio de oxidação isotérmica desse aço à temperatura de 750°C, durante 

30h, em atmosfera saturada de vapor d’água, após os tratamentos superficiais; 

3. Caracterizar morfológica e quimicamente os produtos resultantes da oxidação 

formados na superfície das amostras. 

 

 Os objetivos específicos deste estudo foram: 

 

1. Observar se os tratamentos de SP, LP e RL influenciam ou não na formação de 

óxidos a base de cromo. 

2. Observar se há correlação entre os tratamentos superficiais e a quantidade de 

óxidos formados nas regiões tratadas. 
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33  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

33..11  IImmppoorrttâânncciiaa  ddoo  eessttuuddoo  ddaa  OOxxiiddaaççããoo  aa  aallttaass  tteemmppeerraattuurraass  nnaa  EEnnggeennhhaarriiaa  ddee  

MMaatteerriiaaiiss  

 

 A Engenharia de Materiais é um ramo da engenharia em que os conhecimentos de 

física e química são utilizados no estudo, planejamento e produção de materiais (tradicionais 

ou avançados) para as mais diversas aplicações. Trata-se de um ramo voltado, sobretudo, para 

as áreas de pesquisa e desenvolvimento de materias com aplicação tecnológica, inspecção e 

qualificação de materiais, em que é necessário o conhecimento das relações entre 

propriedades e aplicação. Neste sentido, a compreensão do fenômeno da oxidação a altas 

temperaturas desempenha enorme relevância neste ramo da engenharia.  

 Os processos corrosivos de natureza química normalmente ocorrem de maneira mais 

intensa a temperaturas elevadas, uma vez que, nestas temperaturas, o sistema apresenta maior 

energia para reação. A oxidação a altas temperaturas é o tipo mais importante de corrosão a 

altas temperaturas, também conhecida por corrosão a seco, já que se caracteriza basicamente 

pela ausência da água líquida.  

 Neste contexto, o termo oxidação será geralmente utilizado para se referir as reações 

que aumentam o estado de oxidação de materiais, sobretudo metálicos, devido à formação de 

compostos tais como óxidos, sulfetos, carbetos etc. O termo altas temperaturas, por sua vez, 

dependerá enormemente do contexto em que é empregado. Entretanto, com a finalidade de 

facilitar seu emprego, obviamente muito recorrente na literatura especializada, considerar-se-á 

como altas temperaturas, aquelas superiores a 500°C (Young, 2008). 

 De maneira geral, os metais e as ligas metálicas que apresentam interesse tecnológico 

em setores considerados estratégicos como os de infraestrutura e aeroespacial estarão 

submetidos aos efeitos da oxidação ou corrosão a altas temperaturas.  

 Observou-se, ainda, que o comportamento destes metais e ligas, sob tais 

circunstâncias, variavam enormemente de uma para outra, tanto no que diz respeito aos 

produtos de reação formados durante a oxidação, quanto no que diz respeito à taxa com a qual 

a superfície destes materiais era degradada. Este fato fortaleceu a necessidade de se criar 

regras que fossem capazes de predizer o comportamento do maior número possível de 

materiais metálicos sob a influência de altas temperaturas (Young, 2008).  

 Assim, o controle e a previsão do comportamento reativo das ligas metálicas a alta 

temperatura e em atmosfera oxidantes tornou-se questão estratégica na engenharia de 



                 
  

6 

materiais. Inúmeros avanços tecnológicos só foram e só serão possíveis devido à elaboração 

de materiais capazes de ter uma vida útil economicamente viável quando submetidos a 

trabalhos em temperaturas elevadas. 

 Um dos exemplos mais relevantes foi a construção de turbinas à jato com rendimentos 

da ordem de 90%, que só foram possíveis depois da descoberta das chamadas superligas. No 

futuro, a questão dos reatores à fusão nuclear exigirá a produção em larga escala, e 

economicamente viável, de materiais capazes de suportar temperaturas da ordem de 1400°C 

por longos períodos de tempo. 

 Birks et al. (2006), estabeleceu uma divisão para a utilização ou aplicação, por faixa 

de temperatura, para várias ligas contendo cromo e outras ligas diversas utilizadas a altas 

temperaturas, ou seja; 

§ Aços baixa-liga que formam camadas de óxidos do tipo M3O4 (M=Fe, Cr), são 

utilizados em temperaturas em torno de 500°C.  

§ Ligas a base de Titânio, que formam TiO2, são usados em temperaturas em torno de 

600°C. 

§ Os tradicionais aços inoxidáveis ferríticos, capazes de formar camadas superficiais de 

Cr2O3, são usados em temperaturas em torno de 650°C. 

§ Ligas Fe-Ni-Cr austeníticas, além de serem capazes de formar camadas de Cr2O3 ricas 

em cromo, possuem resistência a ruptura superior em relação à série dos ferríticos. 

São geralmente utilizados em temperaturas iguais a 850°C. 

§ Ligas Ni-Cr austeníticas, capazes de formar Cr2O3, são usadas em temperaturas em 

torno de 950°C, ou seja, no limite da proteção oferecida pela formação do óxido de 

cromo.  

 Acima de 1000°C, o fenômeno de vaporização da camada de óxido de cromo ocorre e, 

como consequência, compromete sua eficiência na proteção de superfícies. Para estes casos é 

necessária a utilização de camadas protetoras mais estáveis, como por exemplo, aquelas 

formadas por α-Al2O3 (apud Huntz et al., 2005). 

 Ligas utilizadas em temperaturas superiores a 1000°C deverão conter Al em sua 

composição, quase sempre aliado ao cromo. Esta composição favorece a formação da α-Al2O3 

em relação às aluminas de transição do tipo β-Al2O3, γ-Al2O3, etc que, devido ao fato de 

apresentarem grande desordem intrínseca, não formam camadas com características protetoras 

(Birks, 2006; Rizzo et al., 2008).  

 Dentro destas perspectivas, portanto, é importante uma compreensão sob diferentes 

aspectos do processo de formação de camadas de óxidos sobre a superfície de metais e ligas. 
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Tradicionalmente, o estudo da oxidação a altas temperaturas estabelece e busca compreender 

como se dá o processo de formação de óxidos sob três aspectos distintos: o termodinâmico, o 

cinético e o dos mecanismos microscópicos, sendo este último aspecto o responsável em 

elucidar como ocorrem os processos difusionais nas fases sólidas. 

 

3.1.1 Termodinâmica da oxidação a alta temperatura 

 

 O aspecto termodinâmico ou a termodinâmica da oxidação limita-se a fornecer 

informações relativas aos possíveis produtos de reação, para dadas condições de temperatura e 

pressões parciais de gases oxidantes. O diagrama de Ellingham mostrado na figura 3.1 resume 

estas informações para muitos óxidos importantes. 

 Pode-se notar, que para todas as temperaturas, e mesmo sob baixas pressões parciais 

de oxigênio, a formação do óxido de cromo se dá preferencialmente em relação aos óxidos de 

ferro. Esta oxidação preferencial do cromo frente ao ferro é um dos motivos básicos para a 

sua utilização em ligas resistentes a altas temperaturas. 

 Ainda dentro da perspectiva termodinâmica, a oxidação preferencial do Cr e a 

subsequente formação de uma camada protetora de Cr2O3, como mostrado no diagrama da 

figura 3.1, dependerão fortemente da composição ou, mais especificamente, da quantidade de 

cromo presente na liga. Investigações conduzidas por Hussey (apud Trindade et al., 2005) 

relataram que essa quantidade mínima estará geralmente situada na faixa de 18 a 20% em 

peso.  

 Contudo, essa faixa composicional dependerá ainda de outro fator importante: a 

microestrutura do material. Conforme Trindade et al. (2006), a quantidade mínima deste 

elemento, necessária para a formação de uma camada protetora de Cr2O3 estará também 

relacionada com a difusividade do elemento na liga, que por sua vez, será função do tamanho 

de grão da mesma. Assim, essas propriedades determinarão como será o fluxo de Cr e dos 

demais elementos presentes na liga metálica até sua interface com a camada de óxido. 

 Portanto, a distribuição e a estrutura dos contornos de grão influenciam na 

difusividade dos elementos e, consequentemente, na cinética de formação das camadas de 

óxido, desempenhando uma função importante no comportamento de ligas em altas 

temperaturas, uma vez que a difusão de matéria através dos contornos de grão é algumas 

ordens de grandeza maior que a difusão no volume (Trindade et al., 2005). De modo geral, 

será importante combinar os efeitos das características microestruturais e da composição 

química para se obter camadas com características protetoras. 
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Figura 3.1 Diagrama de Ellingham (Young, 2008) 

  

 A redução do tamanho de grão aumenta a fração de caminhos de difusão rápida 

(contornos de grão), podendo causar efeitos prejudiciais, para o caso de fluência em metais e 

ligas. Por outro lado, a resistência à oxidação em aços inoxidáveis utilizados em super 

aquecedores pode ser beneficiada pela redução do tamanho de grão. 

   

 A formação de camadas de óxidos ricas em cromo é promovida pelo fluxo rápido de 

cromo através dos contornos de grão presentes no substrato. De acordo com Trindade et al. 



                 
  

9 

(2006), o aumento da fração de contornos de grão pode diminuir a concentração mínima 

requerida de alumínio para o estabelecimento de uma camada protetora superficial de Al2O3, 

fato que pode ser estendido ao caso cromo e, portanto, na formação de camadas de Cr2O3. 

 Porém, no caso de aços com baixo cromo, tipicamente utilizados em temperaturas 

iguais a 550°C, os efeitos benéficos do refinamento de grão podem desaparecer durante a 

oxidação a altas temperaturas. Aqui, os contornos de grão podem ser entendidos como 

caminhos de difusão rápida para o transporte de oxigênio através do substrato. Nessa situação, 

a formação insuficiente de camada de Cr2O3 facilita a difusão externa do ferro formando 

hematita e magnetita e o transporte interno do oxigênio, através do substrato, levando a 

formação de óxidos do tipo (Fe, Cr)3O4, que apresentam características protetoras inferiores 

ao Cr2O3 (Trindade et al., 2006). 

 

3.1.2 Cinéticas de Oxidação  

 

 O entendimento do processo de formação das camadas de óxidos sobre a superfície de 

ligas e metais puros requer a compreensão dos aspectos cinéticos e dos mecanismos 

microscópicos de difusão nessas camadas.  

 As equações fenomenológicas são de modo geral levantadas através de ensaios de 

oxidação isotérmica em que se mede em função do tempo o ganho de massa da amostra ou a 

espessura da camada de óxido.  As curvas de ganho de massa em função do tempo ou 

espessura da camada de óxido, em função do tempo, podem ser levantadas para várias 

temperaturas. Com isto é possível determinar a constante cinética que caracteriza o 

crescimento do óxido (Chen e Yuen, 2003). São conhecidos, basicamente, três modelos para a 

oxidação isotérmica: o linear, o logarítmico e o parabólico (Resende, 2006). 

 

a) Cinética Linear 

 

 Este tipo de comportamento cinético ocorre quando o crescimento da camada de óxido 

é controlado por uma reação de interface. Neste caso, o ganho de massa específico é dado por 

uma relação do tipo 

 

tk
S

M
L=

∆
 

 

(3.1) 
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em que ΔM/S é o ganho de massa específico (massa por unidade de área da amostra oxidada); 

t é o tempo de oxidação e kL é a constante linear. Este regime cinético pode ocorrer, por 

exemplo, quando o crescimento da camada de óxido é controlado pela difusão superficial do 

oxigênio na interface óxido/atmosfera oxidante. A transferência de oxigênio a partir do 

volume do gás para a superfície da camada será relativamente lenta, ocorrendo em uma taxa 

controlada exclusivamente pelas propriedades do gás, incluindo pressão parcial de oxigênio 

)(
2OP e temperatura (Young, 2008). 

 

b) Cinética logarítmica  

 

 O regime de cinética logarítmica é mais comumente observado durante o crescimento 

de filmes finos, com dezenas de nanômetros, embora alguns metais em determinadas 

condições de temperatura e pressão parcial de oxigênio possam crescer com este tipo de 

cinética. Para este caso, o ganho de massa específico será dado pela relação 

 

)log( bctk
S

M
e +=

∆
 

 

em que ke é a constante logarítmica; c e b são constantes. É o caso, por exemplo, do SiO2 

formado sobre o Si a temperatura abaixo de 700°C e pressão de 1atm (Atkinson, 1985). 

 

c) Cinética parabólica 

  

 A cinética de oxidação de muitas ligas industriais, utilizadas em altas temperaturas, 

segue uma lei parabólica, sendo este o regime típico de crescimento de camadas de óxidos 

com características protetoras. O ganho de massa específico, neste caso, é dado por uma 

equação do tipo 

tkcte
S

M
p+=







 ∆
2

 

 

em que kP é a constante parabólica de oxidação e de modo geral pode ser expressa em 

142 .. −− scmg . A cinética de oxidação parabólica foi primeiramente demonstrada, 

experimentalmente, por Tammann e, independentemente, por Pilling e Bedworth. 

(3.3) 

(3.2) 
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 Na década de 1920, Wagner fez um modelo teórico para explicar a cinética parabólica 

de crescimento dos óxidos. A teoria de Wagner fornece meios que permitem relacionar a taxa 

de crescimento da camada de óxido com propriedades mensuráveis de transporte do óxido, 

tais como os coeficientes de difusão. Assumindo algumas hipóteses, como, a ausência de 

transporte líquido de carga através da camada e um equilíbrio termodinâmico local, Wagner 

foi capaz de relacionar a constante cinética parabólica kp em termos da atividade do oxigênio 

a(O2) e de parâmetros elétricos como a condutividade elétrica σ total do óxido e as frações de 

condutividade eletrônica te e iônica tion, de acordo com a equação abaixo. 
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em que k é a constante de Boltzmann, T é a temperatura em kelvin, e é o módulo da carga 

eletrônica e N0 é o número de moléculas de óxidos metálicos na fase α (MOα) por unidade de 

volume de óxido. Ainda, e equação (3.4) pode ser colocada na forma: 
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 Em ambas as expressões os parâmetros envolvidos são facilmente mensuráveis e, 

portanto, a teoria de Wagner pode ser comparada com os experimentos. Na equação 3.5, fM e 

fO são os fatores de correlação para o íon metálico e o íon oxigênio nos mecanismos de alto-

difusão, e D* é o coeficiente de auto-difusão do metal M e do oxigênio O (Atkinson, 1985). 

  

33..11..33  MMeeccaanniissmmooss  ddee  OOxxiiddaaççããoo  

 

 Uma vez formada as primeiras camadas de óxidos durante os processos de oxidação 

de metais e ligas metálicas a alta temperatura, a oxidação só pode prosseguir por meio de 

difusão no estado sólido.  

 Como não há transporte líquido de cargas deverá haver também transporte de elétrons 

e buracos eletrônicos através da camada de óxido (figura 3.2). De modo geral, os óxidos 

poderão crescer preferencialmente por difusão de cátions do metal, por difusão de ânions 

oxigênio ou ambos. 

(3.4) 

(3.5) 
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Figura 3.2 Reações interfaciais e processos de transporte para mecanismos de oxidação a alta 
temperatura: (a) mobilidade catiônica e (b) mobilidade aniônica (Birks et al, 2006). 

 

 Para entender como ocorre o transporte iônico e eletrônico na camada de óxido é 

necessário conhecer a estrutura dos defeitos cristalinos presentes no óxido. Muitos 

mecanismos podem explicar o transporte de íons através de sólidos iônicos e estes 

mecanismos podem ser divididos em cristais do tipo estequiométricos e cristais do tipo não-

estequiométricos. 

 No caso dos compostos iônicos de caráter acentuadamente estequiométricos, os 

defeitos predominantes são a desordem Schottky e a desordem Frenkel (Birks et al., 2006). 

Estes tipos de defeitos, entretanto, não fornecem uma explicação para a difusão dos elétrons e 

a migração simultânea de íons e elétrons, o que torna necessário assumir que os óxidos que se 

formam durante a oxidação são compostos não-estequiométricos.   

 Os compostos iônicos não-estequiométricos são classificados como semicondutores e 

podem mostrar comportamento negativo (tipo n ou tipo p). Em ambos os casos 

(semicondutores tipo n e p) podemos ter dois tipos de desordem: excesso de metal e déficit de 

não-metal. No caso deste trabalho, todos os óxidos formados na liga estudada são 

semicondutores tipo p e o defeito característico nestes casos é o déficit de metal.  

 Em todas estas situações é possível relacionar a concentração de defeitos com a 

pressão parcial de oxigênio. Isto permite determinar o tipo de defeito majoritário que controla 

o processo de oxidação através de oxidações em pressões parciais de oxigênio diferentes.  
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33..22  EEffeeiittooss  ddoo  vvaappoorr  dd’’áágguuaa  nnaa  ooxxiiddaaççããoo  aa  aallttaass  tteemmppeerraattuurraass 

 

 O efeito do vapor d’água na cinética é um assunto controverso e, portanto, motivo de 

muitos estudos. Já em 1988, Kosfad havia concluído que o vapor d’água presente nas 

atmosferas favorece a oxidação, porém as razões ou seus mecanismos ainda eram pouco 

elucidados (apud Young, 2008). Em 2006, Saudaers e McCartney chegaram também à 

conclusão que a cinética ou a taxa de oxidação era superior em ligas expostas a atmosferas 

contendo vapor d’água, mas o mecanismo ou razões deste fenômeno, mesmo quase duas 

décadas após o estudo de Kosfad, eram ainda pouco compreendidos (apud Young, 2008).  

 O vapor d’água está presente em praticamente todas as atmosferas onde materiais 

metálicos são empregados, principalmente nos setores de geração de energia, petroquímico e 

aeroespacial. No ar atmosférico, a quantidade de vapor d’água é medida a partir da variação 

da umidade relativa do ar com a temperatura. Em um intervalo de temperatura, que vai de 18-

28°C, a pressão parcial de vapor d’água é de aproximadamente 0,02 a 0,04 atm. Ao que se 

sabe essa condição de pressão já é o suficiente para afetar as taxas de oxidação de algumas 

ligas (Young, 2008). Casos extremos seriam aqueles relacionados com a geração direta de 

vapor, como acontece em caldeiras e também em outros equipamentos utilizados para os 

processos de recuperação e reutilização de energia (Rizzo et al., 2008). 

 Os efeitos da presença de vapor d’água nos processos de oxidação a alta temperatura 

têm sido relatados por vários autores (Birks et al, 2006; Rizzo et al., 2008; Naparaju et al., 

2006). Dentre os principais resultados obtidos por estes pesquisadores é importante mencionar 

que:  

 

a) A presença de vapor d’água cria afeitos adversos na oxidação seletiva de elementos tais 

como o alumínio e o cromo, quando presentes em ligas ferrosas e ligas à base de níquel. No 

caso, por exemplo, de ligas do tipo NiCrAl, sua exposição ao ar seco resulta na formação de 

uma camada contínua de alumina. Por outro lado, a exposição deste mesmo material ao ar 

úmido provoca uma oxidação interna, generalizada, do alumínio. Este efeito também já foi 

observado nas ligas TiAl quando expostas ao vapor d’água. 

 

b) O vapor d’água pode causar a vaporização de alguns óxidos devido à formação de espécies 

hidratadas a altas pressões de vapor. Isso será realmente importante em ligas que formam 

camadas de Cr2O3. Por exemplo, ar contendo vapor d’água em quantidades superiores a 0,1%, 

a 1000°C, estabelece a pressão parcial de CrO2(OH)2 em equilíbrio com uma camada de 
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Cr2O3, e a pressão parcial de CrO2(OH)2  aumenta com o aumento da pressão parcial de H2O. 

Isto explica porque a reação de evaporação de camadas de Cr2O3 é mais pronunciada em 

atmosferas contendo vapor d’água.  

 

3.2.1 Formação das camadas de óxidos em ligas ferrosas na presença de vapor d’água 

 

 Hayashi e Narita resumiram o comportamento de ligas à base de ferro durante 

oxidação a altas temperaturas na presença de vapor d’água (apud Rizzo et al, 2008).  É 

largamente aceito que a oxidação de ligas ferrosas contendo, principalmente cromo, alumínio 

e silício em atmosferas saturadas com vapor d’água apresente três estágios distintos de 

oxidação: um primeiro estágio lento, um segundo estágio mais rápido e um terceiro estágio 

também lento.  

 No primeiro estágio de oxidação são produzidas camadas externas de Fe3O4 e Fe2O3, 

camadas intermediárias de Cr2O3, SiO2 ou Al2O3 e camadas complexas contendo 

principalmente ferro (espinélios). A duração do primeiro estágio pode variar, dependendo da 

composição do gás, temperatura e elementos de liga presentes.  

 Durante o segundo estágio é formada uma camada dupla e espessa composta 

externamente por Fe2O3, Fe3O4 e FeO, e uma camada interna contendo FeO e espinélios 

contendo Fe e elementos de liga. A camada interna é porosa e contém pequenas cavidades. E, 

por fim, sobre o terceiro estágio, apesar de lento, pouco se sabe a respeito da disposição e 

estrutura das camadas formadas nessa etapa (Rizzo et al., 2008). 

 

3.2.2 Distribuição de camadas para ligas ferrosas contendo 9-12% Cr 

 

 Um caso específico que vale ressaltar, tendo em vista a natureza deste trabalho, é o 

caso das ligas Fe-Cr, com um conteúdo de cromo variando de 9 a 12% em peso. A ausência 

de vapor d’água é a causa principal na formação de uma camada protetora de espinélio, rica 

em cromo. Entretanto, a introdução de vapor d’água altera a disposição e formação destas 

camadas. Para este último caso, Quadakkers desenvolveu um modelo para a formação e 

disposição das camadas, que pode observado na Figura 3.3 (apud Saunders, 2008).  

 Neste modelo, as camadas internas e externas são separadas por um vazio ou 

descontinuidade, causadas pela condensação de lacunas resultantes de uma rápida taxa de 

crescimento de uma camada externa de magnetita (Fe3O4).  
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Figura 3.3 Ilustração esquemática mostrando a formação de camadas de óxidos em aços 9-12%Cr, em 
atmosferas contendo uma mistura de Ar-H2O(v) para uma faixa de temperatura de 550-650°C. O 
mecanismo exato e o tempo de formação dependem da composição do aço e da temperatura de 
exposição. No caso do aço 10Cr-Mo-W, a uma temperatura de 650°C o tempo t5 é de 
aproximadamente de 2-5h (Rizzo et al, 2008). 

 

 O crescimento das camadas irá depender largamente do processo de transporte dentro 

destas descontinuidades, o que conforme proposto por Rahmel e Tobolski se dá por pontes de 

H2/H2O. Adicionalmente, o transporte de moléculas de gás ocorre através das camadas 

externas.  

 Com o aumento da espessura das camadas, a atividade do Fe na interface óxido/gás 

diminui gradualmente devido ao aumento na dificuldade de transporte de cátions Fe para a 

superfície do óxido, como um resultado da presença das descontinuidades. A diminuição da 

atividade do Fe gera a formação de hematita no topo das camadas em equilíbrio com os gases 

atmosféricos.  

 Neste momento, o desenvolvimento das demais camadas dependerá quase 

exclusivamente da temperatura. Vale ressaltar que a exposição prolongada da liga a essas 

condições provoca o surgimento de diversos microporos, inicialmente, nas camadas internas. 

Também notou-se que a distribuição destes poros será dependente da pureza da liga e da 
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temperatura, sendo proposto que essa dependência fosse a causa pela qual os vazios, dentro 

das camadas ou interfaces, unissem-se para formar poros (Saunders et al., 2008). 

 

3.3 Tratamento Shot peening e suas aplicações no processamento de materiais 

 

Jateamento (by shot peening) é um processo de trabalho a frio que utiliza geralmente 

esferas de aço, vidro ou cerâmica, propelidas por jatos de ar contra a superfície das peças. O 

choque das esferas produz uma camada encruada e tensões residuais compressivas que se 

estendem até abaixo da superfície do material base, melhorando a resistência à fadiga da peça. 

O shot peening normalmente é aplicado a seco. Entretanto, é aceitável a aplicação de esferas 

de vidro via jato úmido (Leghorn, 1957). 

No tratamento mecânico do tipo shot peening milhares de pequenas esferas são 

atiradas com alta velocidade sobre a superfície do metal gerando ondulações, ou seja, 

pequenas deformações que acabam transmitindo ao metal tensões provenientes dessas 

deformações.  

Cada uma das pequenas microesferas apresentará uma energia cinética igual à 

22/1 mv . Aproximadamente metade desta energia é transferida para a superfície. Cerca de 

90% da energia transferida para a superfície é convertida em calor e apenas 10% dessa 

energia será responsável pelo trabalho a frio (Kirk, 2007).  

Individualmente, a deformação plástica causada por uma única microesfera cria uma 

pequena calota esférica ou região de compressão (spot) na região atingida. Com isso, a 

superfície deformada do metal fica sobre o efeito de um campo de tensão compressiva, 

ocasionando um endurecimento superficial (encruamento), como pode ser observado de 

maneira esquemática na figura 3.4 abaixo: 

 

 

Figura 3.4 Esquema ilustrando o momento de impacto entre uma microesfera e a superfície do metal. 
Como uma reação ao impacto, a superfície deformada fica sobre o efeito de um campo de tensão 
compressiva. 
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Usualmente, o endurecimento por trabalho a frio é imposto a um material mediante um 

teste de tensão padrão, no qual a deformação se dá de maneira lenta e uniforme. O material, 

considerando o caso específico de um metal, passa por um regime de deformação elástica e 

plástica. Na primeira situação, de regime elástico, a deformação não será permanente podendo 

o metal retornar a sua condição inicial. No segundo caso, entretanto, o metal apresenta uma 

deformação plástica o que, portanto, não permite que este material retorne a sua forma e 

condições originais, pelo menos mecanicamente. O segundo caso é de grande interesse no que 

diz respeito ao trabalho a frio via microesferas (shot peening) e deve ser analisado em mais 

detalhes. 

O shot peening (SP) impõe enormes quantidades de deformação plástica (rápida e 

heterogeneamente) nas camadas superficiais de componentes materiais. Com uma cobertura 

nominal próxima a 100%, uma grande fração da superfície será impactada pelo menos 10 

vezes. Cada impacto corresponderá a uma deformação plástica correspondente a algo em 

torno de 100% (o que, por convenção, pode-se tratar de uma deformação plástica normal e 

equivalente a 1,0).  

Todavia, na situação acima descrita temos uma série de impactos. Neste caso, a 

deformação plástica terá valores acima do normal, o que requer um conceito diferente de 

trabalho a frio. A figura 3.5 ilustra o comportamento geral para este caso, em função da 

deformação plástica e da mudança de dureza (Kirk, 2007): 

 

 

Figura 3.5 Relação entre a dureza e a deformação plástica provocada pelo tratamento SP (Kirk, 2007). 
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A dureza máxima é alcançada quando a deformação plástica atinge um valor, em uma 

escala convencionada, igual a 2,0. Com o aumento da deformação, mais e mais discordâncias 

são geradas, porém, ao mesmo tempo muitas delas são aniquiladas. Isso significa que, a partir 

de certo instante, a taxa de discordâncias criadas pela deformação será igual à taxa de 

discordâncias aniquiladas, o que nos fornece uma dureza superficial máxima. Neste momento, 

qualquer deformação plástica adicional causa ao material uma perda de resistência. 

Como a perda de resistência mecânica não é recomendável admite-se que a dureza de 

uma superfície atinge seu valor máximo antes de ser completamente recoberta pelos spots, 

gerados pelos inúmeros impactos das microesferas (Kirk, 2007). O gráfico da figura 3.6 

ilustra essa situação. 

 

 

Figura 3.6 Relação entre a dureza média e a fração percentual da superfície recoberta pelo tratamento 
SP. Observa-se que a situação ótima, onde a dureza superficial do componente metálico é máxima, é 
obtida antes da cobertura total (100%) da superfície (Kirk, 2007). 

 

 O trabalho a frio realizado a partir da técnica de SP proporciona também um 

endurecimento em profundidade e não meramente superficial. A análise dos gráficos acima 

nos mostra que o endurecimento superficial apresenta um limite. Logo, nota-se que um 

tratamento mecânico mais duradouro e intenso por meio desta técnica não nos dá garantia de 

um ganho em resistência mecânica superficial ilimitada, mas sim limitada, com riscos de 

perda de resistência.  
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Por outro lado, foi predito que mesmo ao se atingir o limite de ganho de resistência 

mecânica superficial, um tratamento mecânico mais severo que proporcione a cobertura total 

do componente metálico pode trazer acréscimos de resistência, mas em profundidade. A 

figura 3.7 apresenta, em síntese, essas predições (Kirk, 2007).  

 

 

Figura 3.7 - Efeito da severidade do jateamento no perfil de dureza para um mesmo material (Kirk, 

2007). 

 

Além da camada encruada, o SP induz no material um perfil característico de tensões 

residuais. O perfil típico de tensão residual obtido após tratamento por SP e suas variações 

com a profundidade estão mostrados na figura 3.8.  
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Figura 3.8 Perfil típico de tensões residuais após tratamento SP (Jack et al., 2001). 

 

Conforme visualizado na figura acima, quatro importantes parâmetros são 

apresentados (Leghorn, 1957; Jack, 2001). 

 

§ TS – Tensão superficial que é a tensão medida na superfície;  

§ TCMax – Tensão compressiva máxima, que é o máximo valor medido das tensões 

compressivas induzidas e que normalmente são encontradas logo abaixo da superfície; 

§ TTMax – Tensão trativa máxima que é o máximo valor medido da tensão trativa 

induzida, esta tensão trativa no interior compensa a tensão compressiva na camada 

superficial, de forma que a peça permaneça em equilíbrio; 

§ D – Profundidade é o ponto no qual a tensão compressiva cruza o eixo de tensão 

neutra e se torna trativa. 

 

3.4. Tratamento Laser peening e suas aplicações no processamento de materiais 

 

 Demonstrada há aproximadamente 30 anos atrás, a técnica de Laser Shock Processing 

ou Laser Peening (LP) emerge agora como uma técnica de tratamento superficial altamente 

viável. De maneira similar ao shot peening convencional, o LP é uma proposta alternativa aos 

métodos tradicionais utilizados na melhoria das propriedades dos materiais metálicos, como 

fadiga, corrosão e resistência ao desgaste, devido às tensões residuais induzidas. 
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 Os campos de tensões residuais criados em um material metálico tratado por LP 

estendem-se a profundidades superiores, bem abaixo da superfície, quando comparadas com 

os resultados usualmente obtidos a partir do shot peening convencional.  

 Estima-se que a profundidade das camadas compressivas é em média de 1,0mm para o 

caso do LP e de 0,25mm para o shot peening padrão. Na figura 3.9 é possível observar, para 

uma liga Inconel 718, a relação entre as tensões induzidas e a profundidade dessas tensões 

criadas por LP e Shot peening convencional (Dane et al., 1998). 

   

   

 
Figura 3.9 Gráfico comparativo entre a tensão residual e a profundidade, em uma liga Inconel 718 
tratada superficialmente por shot peening e laser peening (Dane et al., 1998). 
 

3.4.1 Princípios do tratamento Laser Peening 

 

 O processamento de materiais por LP originou-se a partir da capacidade de obtenção e 

direcionamento de ondas de choque de alta amplitude obtidas a partir de pulsos de laser 

curtos, mas de alta energia. Com a invenção do laser foi observado que as deformações 

superficiais (spots) poderiam ser obtidas com este método a partir do confinamento de 

plasma. O plasma pode ser gerado na superfície do metal por meio de pulsos de laser de alta 

intensidade com uma duração média de nanosegundos. Especificamente, foi observado que 
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lasers com intensidade de 100 a 300J/cm2 e com pulsos de aproximadamente 30ns poderiam 

gerar ondas de choque de 104 a 105atm (1000 a 10000Pa, 150 a 1500Ksi) (Dane et al., 1998). 

 Inicialmente, a superfície metálica a ser tratada é recoberta com uma camada de 

material opaco, capaz de funcionar como um absorvente de radiação. Em geral, neste caso é 

utilizada uma película de tinta preta ou mesmo uma camada de grafite. Em seguida, 

sobreposto à camada absorvente de radiação, é colocado um material dielétrico e transparente 

ao feixe de laser incidente. Este material (ou substância) pode ser água ou uma pequena peça 

de vidro. A camada opaca, absorvente de radiação, atua neste processo como um material de 

sacrifício ao evitar um sobreaquecimento da superfície metálica irradiada pelo feixe de laser 

incidente, sendo vaporizada no processo ao absorver a energia do feixe (Roman et al., 2011). 

 A camada sobreposta transparente confina o vapor e o plasma produzidos 

direcionando-os contra a superfície do metal gerando uma zona de alta pressão sobre a 

superfície metálica. A grande amplitude das ondas de choque geradas induz a uma 

deformação plástica e favorece o surgimento de campos de tensão residuais compressivas na 

superfície. O princípio do processo de Laser peening descrito acima é mostrado na figura 

3.10. 

 

Figura 3.10 Esquema do processo de tratamento superficial laser peening mostrando a geração do 
plasma responsável pela criação das ondas de choque (Roman et al., 2011). 
 

 

3.5 Tratamento por Refusão a laser e suas aplicações no processamento de materiais 

 

 Nesta técnica temos uma fusão induzida próxima à superfície, por um pulso de laser 

curto, porém de alta intensidade. São cerca de 104-107W.cm-2 por  0,0001-0,1ms. Desde que o 

volume do material não seja afetado pelo laser, uma grande quantidade de calor é fornecida, 

seguido de rápido resfriamento da superfície fundida e taxas de resfriamento na região de 104-
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108K.s-1 podem ser obtidas. Isso pode resultar em uma microestrutura fora do equilíbrio e 

resolidificada (Steen et al., 1993). 

 De uma maneira geral, a camada resolidificada obtida a partir da RL apresenta 

propriedades diferentes do volume da peça. Um exemplo é a formação de uma camada 

ledeburítica (ferro branco) em uma peça de ferro fundido cinzento acarretando uma melhor 

resistência ao desgaste. O processo de refusão a laser pode ainda ser utilizado em ferramentas 

de usinagem ou conformação, visando às seguintes modificações: aumento da dureza ou 

resistência mecânica, redução ou modificação nas características do desgaste e aumento da 

vida útil sob condições de fadiga (Lima et al., 2006). 

 Os materiais em que é mais frequentemente utilizada esta técnica são aços, ferros 

fundidos e ligas de alumínio. A figura 3.11 mostra a potência da densidade de interação por 

intervalo de tempo para a técnica de Refusão a laser (RL) comparado com outras técnicas de 

processamento laser (Steen et al., 1993).  

 

 

Figura 3.11 Gráfico comparativo da densidade de potência em relação ao tempo de interação para 
diversas técnicas de processamento laser de materiais (Steen et al., 1993). 
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 Em ligas de Fe-C as cinéticas de transformação são bem conhecidas, para taxas de 

resfriamento de até aproximadamente 103K.s-1. Para taxas de resfriamento mais elevadas, os 

mecanismos de solidificação são bem diferentes. A literatura tem apresentado diversos 

trabalhos que mostram que, sob elevadas taxas de resfriamento, propriedades como 

resistência mecânica, plasticidade, fadiga, corrosão sob tensão, dentre outras são bastante 

modificadas (apud Pereira, 2006). Evidentemente, estas modificações têm sua principal razão 

em fenômenos decorrentes, tais como: refino da microestrutura, formação de fases fora do 

equilíbrio, crescimento de fases cooperativas como os eutéticos fora da composição nominal, 

extensão da faixa de solubilidade no sólido, redistribuição do produto segregado, recolocação 

de precipitados em solução, volatilização de inclusões, etc (Pelletier et al., 1991; Noordhuis et 

al., 1993). 

 O arranjo estrutural obtido na solidificação depende de vários parâmetros, mas 

principalmente da velocidade de solidificação, dos gradientes térmicos envolvidos e da 

composição química do material (Folkes, 1994). No caso da resolidificação, que ocorre após a 

refusão a laser, as altas taxas de resfriamento são obtidas devido ao resfriamento da poça de 

metal líquido pelo material base constituído pelo material adjacente não afetado pela fusão. 

Do ponto de vista metalúrgico, várias microestruturas podem ser obtidas ao se variar a 

potência do feixe incidente e o tempo local de interação, traduzido este último pela velocidade 

de deslocamento do feixe, já que a profundidade da poça de metal líquido e o campo térmico 

são consequentemente afetados. 

  

3.5.1 Princípios do tratamento de Refusão a Laser 

 

 O tratamento superficial a laser se desenvolve de forma bastante localizada e está 

ligado diretamente à potência e dimensão do feixe incidente sobre a superfície do material, ou 

seja, uma região em torno de poucos milímetros é afetada. A figura 3.12 mostra uma 

representação esquemática do feixe incidente e a correspondente formação da poça de metal 

líquido. 

 O material base, sendo maior em volume com relação à zona fundida pelo laser, 

permanece globalmente frio. O fluxo de calor da poça líquida para o material base cuja massa 

é maior provoca o resfriamento rápido. A solidificação ocorre da parte mais fria para a mais 

quente, ou seja, com gradiente positivo de temperatura, que é típico de solidificação 

direcionada. O gradiente de temperatura sendo alto faz com que a temperatura caia 

rapidamente após a passagem da frente de solidificação não havendo reaquecimento.  
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Figura 3.12 Representação esquemática da região afetada pelo feixe de laser, mostrando a forma 
geométrica da poça de material líquido (Pereira, 2006). 
 

 A solidificação inicia-se sobre o próprio material base de forma epitaxial a partir da 

fase líquida e sem barreiras significativas para o início da nucleação, pois a interface sólido-

líquido apresenta condições extremas de afinidade físico-química (Garcia, 2001). Esta 

situação pode ser considerada como equivalente a uma abundante nucleação das fases 

presentes. A velocidade de solidificação Vs é zero na “raiz” da pista feita pelo laser (interface 

entre a zona fundida e a zona não fundida) e vai aumentando em direção à superfície da 

amostra, onde é menor ou igual à velocidade de avanço do feixe de laser Vb. A velocidade de 

solidificação (Vs) e a velocidade de deslocamento do feixe de laser (Vb) podem ser 

correlacionadas dentro de um plano de corte longitudinal localizado no centro da poça de 

material líquido, conforme exemplifica o esquema da Figura 3.13 (Frenk et al., 1991). Pode-

se neste caso relacioná-las da seguinte forma: 

 

θcos.bS VV =   

 

em que θ é o ângulo formado pelos dois vetores representativos das velocidades. 

 As características específicas da solidificação, extremamente localizadas e as altas 

taxas de resfriamento que ocorrem nestes casos exigem uma análise numérica da transferência 

de calor que permita simular o mapeamento das isotermas sobre a amostra afetada pelo feixe 

(3.6) 
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e, consequentemente, delinear o formato da poça fundida (Hoadley et al., 1991; Huntley et 

al., 1993; Cheung et al., 2002; Cheung et al., 2003). 

 

 

 
Figura 3.13 Seção longitudinal da amostra mostrando a poça de material líquido e as direções de 
deslocamento do feixe e da evolução da solidificação (Pereira, 2006). 

 

 No estado estacionário do tratamento a laser, sobre o feixe de laser ocorre um campo 

térmico que se move através da amostra com a mesma velocidade do feixe. A frente de 

solidificação segue o campo térmico, sendo assim, a velocidade de crescimento é o parâmetro 

de solidificação imposto a tratamentos a laser como em todo processo de solidificação 

direcionada, em oposição ao caso de crescimento equiaxial no qual o parâmetro que controla a 

solidificação é o resfriamento do líquido (Elmer et al.,  1989; Frenk et al., 1991).  Variações 

locais na velocidade de solidificação podem ser determinadas a partir da orientação da 

microestrutura ou pelo formato da poça líquida. A microestrutura, no caso de crescimento 

colunar, tem orientação paralela ao fluxo de calor.  

 Na solidificação de ligas podem-se identificar dois tipos bastante característicos de  

microestruturas que se formam:  

§ Estruturas celulares ou dendríticas, que se caracterizam por cristais com certo número 

de ramificações, cujos braços principais crescem segundo as direções cristalográficas 

preferenciais de sua estrutura cristalina original.  

§ Estruturas eutéticas que surgem por crescimento cooperativo de duas ou mais fases. 

Estas estruturas podem apresentar morfologias lamelares ou fibrosas, caso o 

crescimento seja regular mesmo com certo grau de complexidade (o que depende da 

entropia de fusão de cada fase).  
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 Além dos tipos de microestruturas mencionados, pode-se ainda encontrar situações 

práticas onde não há formação de estrutura de solidificação definida, como no caso de 

crescimento com frente sólido-líquido macroscopicamente plana. Para que a solidificação se 

desenvolva com frente plana, é preciso que as condições locais de crescimento mantenham a 

estabilidade desta fronteira. 

 

3.6 Efeitos de tratamentos superficiais na corrosão e oxidação de metais 

 

 Atualmente já é bem estabelecida a importância de tratamentos superficiais na 

melhoria das propriedades mecânicas de materiais, mais especificamente de metais. Além 

disso, tem se demonstrado também a importância da aplicação das mais diversas técnicas de 

modificação superficiais na melhoria das propriedades de metais e principalmente ligas 

metálicas comerciais no diz respeito à resistência a corrosão e oxidação.  

 As técnicas de Shot Peening (SP), Laser Peening (LP) e de Refusão a Laser (RL) são 

exemplos importantes de técnicas empregadas principalmente na melhoria das propriedades 

mecânicas superficiais de ligas metálicas. Entretanto, em alguns estudos, o emprego destas 

técnicas e de algumas outras são avaliadas do ponto de vista de sua contribuição na 

otimização de propriedades como resistência a corrosão e oxidação de ligas metálicas. 

 Piehl et al. (2001) e Grabke et al. (2004) investigaram a influência de diversas técnicas 

de tratamento e processamento superficiais, dentre elas o shot peening, nos períodos iniciais 

da oxidação a altas temperaturas. Os principais resultados obtidos por estes pesquisadores são 

mostrados nas figuras 3.14 e 3.15, respectivamente. Observou-se que a concentração de 

elementos como o cromo na interface metal/óxido pode diminuir e para que o crescimento da 

camada permaneça é necessário que se tenha um fluxo regular deste elemento a partir da liga. 

Isso ocorrera se o coeficiente de difusão do cromo na liga for menor que o coeficiente de 

difusão do cromo no óxido. Assim, para que haja a proteção dos metais e ligas metálicas, 

contra os efeitos prejudiciais da oxidação a alta temperatura, é realmente desejável que uma 

camada de óxido com características protetoras, como é o caso do Cr2O3, seja rapidamente 

formada nos momentos iniciais, e constantemente abastecida do cátion metálico durante a 

oxidação. Esse é o comportamento desejado e que irá garantir a proteção do substrato.  

 No caso das ligas formadoras de óxido de cromo o aporte de cromo à interface 

metal/óxido dependerá da microestrutura da liga, em particular, da densidade de contornos de 

grão e do grau de encruamento da superfície metálica que está relacionado com a densidade 

de discordâncias que, como as juntas de grão, são caminhos preferenciais de difusão. Assim, 
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um bom controle microestrutural pode ser importante para garantir a formação de uma boa 

camada de óxido de cromo logo nos momentos iniciais de oxidação.  

 Tratamentos mecânicos, como laminação a frio, ou deformações superficiais causadas 

por tratamentos específicos, como jateamento com areia (sandblasted) ou com grenalha (shot 

peening), podem provocar modificações microestruturais que, em alguns casos, melhoraram o 

fluxo ou a difusividade do cromo e de outros elementos a partir do metal base para a interface 

metal/óxido.  

 

Figura 3.14 Ganho de massa de Fe-32Cr-8Ni depois de tratamento de oxidação em uma atmosfera de 
H2-2,5%H2O, 600°C (873K), por 100h. Para estes casos foi considerada a rugosidade superficial (Piehl 
et al, 2001). 

  

 Tratamentos desta natureza introduzem no material discordâncias e outros defeitos 

capazes de funcionar como caminhos de difusão rápida que influenciam, principalmente, nos 

momentos iniciais da oxidação. A presença destes caminhos adicionais, eventualmente 

criados pelo tratamento, aumenta o transporte de elementos de oxidação seletiva, como o Cr, 

Mn, Si e Ti para a superfície, facilitando a formação de camadas protetoras (Grabke et al., 

2004). O aumento do fluxo destes elementos, devido a esse tipo de tratamento leva, portanto a 

um aumento de ganho de massa durante a oxidação, como mostrado na figura 3.20. 

 Como também pode ser observado na figura 3.15, a tendência mostrada acima 

permanece mesmo que se usem atmosferas diferentes. Então, de modo geral, o que se observa 

é que, quanto mais intenso o tratamento mecânico realizado sobre a superfície do metal, maior 

será o ganho de massa. Tratamentos mecânicos superficiais são geralmente utilizados para 

melhorar a resistência à fadiga das ligas metálicas, entretanto, provoca também a alteração na 

cinética de oxidação destes materiais. Como mostrado por Piehl et al. (2001), a rugosidade 

superficial inicial das superfícies oxidadas tem grande influência sobre as taxas de oxidação. 
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Figura 3.15 Ganho de massa para os aços 9% Cr/Mo (esquerda) e 20%Cr-32%Ni depois de 
tratamento de oxidação a 600°C (873K) em três atmosferas diferentes, por 100h, para tratamentos 
superficiais distintos (Grabke et al.,2004). 

 

 Em contrapartida, pelo que parece, este comportamento descrito nas figuras 3.14 e 

3.15 não se mostra uma regra. Naraparaju et al. (2009) mostrou em seu estudo, como pode ser 

observado na figura 3.16, que amostras de um aço contento aproximadamente 12% de cromo, 

submetidas a um tratamento superficial do tipo shot peening, apresentaram um ganho de 

massa especifico menor, comparativamente à aquelas não tratadas superficialmente sendo 

ambas as amostras oxidadas sob as mesmas condições termodinâmicas. 

 

 

Figura 3.16 Ganho de massa por tempo de oxidação para as amostras, de um aço-liga contento cromo, 
VM12 (não tratadas superficialmente) e SPVM12 (tratada superficialmente), durante oxidação ao ar, a 
uma temperatura de 750°C (1023K) (Naraparaju et al., 2009). 
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 Este mesmo autor afirma que tal comportamento, aparentemente atípico, pode se dever 

principalmente à temperatura na qual o ensaio foi realizado. Afirma ainda que as 

discordâncias e outros defeitos adicionais criados pelo tratamento mecânico superficial terão 

importância durante os momentos iniciais da oxidação, sobretudo para temperaturas inferiores 

a 700°C e, ainda assim, por períodos curtos. 

 Para resumir, na tabela III.1 podemos observar os principais efeitos provocados por 

tratamentos superficiais, no comportamento de aços contendo cromo em quantidades 

diferentes, durante oxidação sob condições térmicas e atmosféricas variadas, relatadas na 

literatura pesquisada. Vale ressaltar que, de uma maneira geral, os principais efeitos 

observados têm uma forte relação com intensidade ou grau de deformação proporcionado pelo 

tratamento utilizado. 
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Tabela III.1 – Principais efeitos observados para diferentes ligas que receberam algum tipo de tratamento mecânico superficial. 

Liga 
Percentual em 
peso de cromo  

Atmosfera 
oxidante 

Temperatura de 
oxidação 

Tratamento 
superficial 

Principal efeito 
observado 

Referências 

                            

X12CrMo9            
Aço temperado 

martensítico 
9% 

H2 - 2,5%H2O(v) 
N2 - 20%H2 // 
0,49%H2O(v)     
Baixa pO2 

600°C (873K) 

Polimento, 
polimento 

eletrolítico, 
lixamento e 

jateamento com 
areia 

Formação de 
camadas 

protetoras e ricas 
em Cr, Mn e Si* 

Grabke (2004) 

              

X20CrMo9V12          
Aço temperado 

martensítico 
12% 

H2 - 2,5%H2O(v) 
N2 - 20%H2 // 
0,49%H2O(v)     
Baixa pO2 

600°C (873K) 

Polimento, 
polimento 

eletrolítico, 
lixamento e 

jateamento com 
areia 

Formação de 
camadas 

protetoras e ricas 
em Cr, Mn e Si* 

Grabke (2004) 

              

X6Cr17                     
Aço ferrítico 

16% 

H2 - 2,5%H2O(v) 
N2 - 20%H2 // 
0,49%H2O(v)     
Baixa pO2 

600°C (873K) 

Polimento, 
polimento 

eletrolítico, 
lixamento e 

jateamento com 
areia 

Formação de 
camadas 

protetoras e ricas 
em Cr ou Fe** 

Grabke (2004) 

              

X5CrNi1810          
Aço austenítico 

18% 

H2 - 2,5%H2O(v) 
N2 - 20%H2 // 
0,49%H2O(v)     
Baixa pO2 

600°C (873K) 

Polimento, 
polimento 

eletrolítico, 
lixamento e 

jateamento com 
areia 

Formação de 
camadas e filmes 

protetores de 
Cr*** 

Grabke (2004) 
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Aço Cr-12 12% 1atm 750°C (1023K) Shot-peening 

Formação de 
camadas a base de 
Fe e Cr. Ganho de 
massa reduzido. 

Naparaju (2009) 

              

Fe - 18Cr - 8Ni          
Aço austenítico 

18% H2 - 2,5%H2O(v)  600°C (873K) Laminado a frio 

Filmes de óxidos 
ricos em Cr, Mn e 
Si. Maior ganho 

de massa. 

Piehl (2001) 

              

Fe - 21Cr - 31Ni          
Aço austenítico 

21% H2 - 2,5%H2O(v)  600°C (873K) 

Polimento, 
polimento 

eletrolítico, 
lixamento e 

jateamento com 
areia 

Filmes de óxidos 
ricos em Cr, Mn e 
Si. Maior ganho 

de massa. 

Piehl (2001) 

                            
 

 
* Para altas pressões parciais de oxigênio há o predomínio da formação de óxidos ricos em Fe. 

** Para amostras polidas mecanicamente ou por eletrólise houve formação de camadas ricas em Fe. 

*** Para amostras polidas por polimento eletrolítico não houve a formação de uma camada densa de 
óxido. 
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44  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

44..11  MMaatteerriiaaiiss  

 

 Os tubos de aço alta-liga Cr-10/Ni-11 para trocadores de calor investigados neste 

estudo foram fabricados pela empresa Vallourec & Mannesmann (V&M) por processo de 

laminação a quente sendo, em seguida, submetidos a tratamentos térmicos de têmpera e 

revenimento.  

 A composição química detalhada deste aço é mostrada na tabela IV.1. 

 

Tabela IV.1 Composição química do tubo de aço no estado de entrega [% em peso]. 

                 

Fe Cr Ni C Si S P Mn Mo 

74,58 10,285 11,129 0,105 0,43 0,004 0,018 0,268 0,213 

V Cu W Ti Sn Co Al Nb Mg 

0,206 0,109 1,121 0,004 0,01 1,359 0,016 0,036 0,013 

 
 

  

44..22  PPrreeppaarraaççããoo  ddaass  aammoossttrraass  

 

 Visando a caracterização metalográfica, os tratamentos de superfície e a posterior 

oxidação, um conjunto de amostras foi cortado nas dimensões 12x9x4mm3 (figura 4.1), a 

partir de uma secção tubular. Foi feito um pequeno furo 1,5mm de diâmetro de modo a 

permitir que cada uma das amostras pudesse ser suspensa, por meio de um fio de aço inox, no 

interior do forno vertical utilizado para o ensaio de oxidação. 

 As faces superiores destas amostras foram lixadas com lixas de carbeto de silício de 

granas 320 a 1200 e depois polidas em uma politriz automática, utilizando suspensões de 

alumina e diamante de granulometrias 1μm e 0,25μm, respectivamente. Para estes 

procedimentos foi necessário embutir as amostras em resina acrílica. Após polimento, o 

embutimento foi removido e as amostras foram cuidadosamente limpas com álcool e vibração 

ultrassônica. 
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Figura 4.1 Esquema ilustrativo da amostra seccionada a partir da secção tubular de aço Cr-10/Ni-11 
investigado neste estudo. Na figura 4.1(a) estão expressos os valores para o comprimento, a espessura 
e o raio externo da secção tubular em seu estado de entrega. Na figura 4.1(b) estão expressas as 
dimensões da amostra. 

 

 

44..33  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  mmeettaallooggrrááffiiccaa    

 

 A caracterização metalográfica do tubo de aço Cr-10/Ni-11 em seu estado de entrega 

foi feita por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), uma vez que esta técnica de 

caracterização é capaz de produzir imagens de alta ampliação e resolução. As imagens 

fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do 

aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação 

luminosa. 

 O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de um feixe de elétrons, 

dentro de uma coluna de alto vácuo, produzidos termionicamente a partir de um cátodo 

(filamento) de tungstênio ou hexaboreto de lantânio (LaB6). Os elétrons são acelerados 

mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. A 

correção da trajetória do feixe de elétrons, inicialmente difuso, é realizada por um conjunto de 

lentes eletromagnéticas (lentes condensadoras), alinhando-o até uma objetiva que permite o 

ajuste focal do feixe sobre a superfície da amostra analisada, conforme mostrado na figura 

4.2. 

 O feixe interage com a região de incidência na amostra, conhecida por volume de 

interação, figura 4.3, o qual gera os sinais que são detectados e utilizados para a formação da 

imagem e para microanálise. A profundidade de penetração do volume de interação aumenta  
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Figura 4.2 Desenho esquemático da coluna do MEV (Toffolo, 2008). 

 

 

 

Figura 4.3 Volume de interação (Toffolo, 2008). 
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com o aumento da energia do feixe primário. A forma do volume de interação também é 

influenciada pela estrutura interna do material. Um bom conhecimento acerca da região de 

interação é muito importante quando se trabalham com materiais não homogêneos, como é o 

caso de camadas, filmes finos e inclusões em metais. 

 As amostras para análise metalográfica do material, no estado de entrega, foram 

atacadas com o reagente metalográfico Villela após o polimento, e levadas ao MEV para a 

observação da microestrutura revelada.  

44..44  EEnnssaaiioo  SShhoott  PPeennnniinngg  

 

 O tratamento superficial por shot peening (SP) foi realizado utilizando-se o 

equipamento de jateamento com microesferas de vidro instalado no Laboratório de 

Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins, da Universidade Federal de Ouro Preto 

(LESTA/UFOP). O equipamento utilizado no experimento é mostrado na figura 4.4 e descrito 

em mais detalhes na figura 4.5. 

  O equipamento funciona a partir de um compressor de ar utilizado para transportar as 

microesferas por efeito de arraste do reservatório através do bico injetor onde estas, por sua 

vez, colidirão com a superfície dos corpos de prova na câmera de ensaio. O manômetro é 

usado para medir com precisão a pressão de arraste das microesferas, além de auxiliar na 

estimativa da velocidade das partículas que atingem a amostra. 

 

Figura 4.4 Foto do equipamento de ensaio montado pelas normas da ASTM G76/83. 
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Figura 4.5 Esquema ilustrativo com a descrição das partes do equipamento utilizado para a realização do 
ensaio SP (Bernardes, 2009). 

  

  

 O experimento teve duração média de 90s e foi realizado em uma única amostra, 

posicionada a uma distância de 45cm em relação ao bico injetor. As condições ambientes 

durante a realização do experimento foram de 1atm, 20ºC e 65% de umidade relativa do ar.  

 Como visto na secção 3.4 do capítulo 3, a determinação da velocidade média de 

colisão das microesferas é um parâmetro importante quando se deseja estimar a energia 

transferida durante o impacto das mesmas à superfície. Considerando o fluido responsável 

pelo arraste das esferas incompressível e de propriedades uniformes, foi possível determinar 

uma relação matemática para o cálculo da velocidade de colisão das partículas (v2) com a 

superfície do corpo de prova:  

 

2/1

2 69,141 







=

ρ

h
v  

 

(4.1) 
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em que h é altura da coluna de água medida no manômetro e ρ é a massa específica do fluido 

responsável pelo arraste das microesferas. A resolução completa desta equação, bem como as 

hipóteses adotadas que permitiram deduzi-la, estão descritas em detalhes no Apêndice A deste 

trabalho.  

 Por fim, seguem nas figuras 4.6 e 4.7 imagens obtidas por MEV da superfície da 

amostra após tratamento por SP. Na figura 4.6 é possível observar a morfologia superficial da 

amostra tratada, na qual se pode notar um elevado grau de deformação. Na figura 4.7, por sua 

vez, temos uma micrografia da secção transversal para a mesma amostra observada na figura 

4.6. Observam-se, na figura 4.7, três regiões distintas em termos de grau de deformação: a 

região superior, diretamente afetada pelas microesferas e com uma espessura de 

aproximadamente 25μm; uma região intermediária aparentemente pouco encruada, e com 

espessura de 20μm, e a região inferior mais extensa e livre dos efeitos da deformação. 

 

 

 

Figura 4.6 Micrografia eletrônica de varredura mostrando o aspecto superficial da amostra do aço Cr-
10/Ni-11 tratada por SP. 
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Figura 4.7 Micrografia eletrônica de varredura da secção transversal da amostra do aço Cr-10/Ni-11 
tratada por SP onde se observam três regiões com graus de deformação distintos: (a) Região 
diretamente afetada pelo tratamento (b) Região intermediária ou parcialmente afetada e (c) Substrato. 

  

  

44..55  EEnnssaaiioo  LLaasseerr  PPeeeenniinngg  

 

 Em uma amostra foi realizado, após a etapa de preparo metalográfico, o tratamento 

superficial por Laser Peening (LP). Como abordado detalhadamente no Capítulo 3 deste 

trabalho, a tecnologia LP foi desenvolvida nos anos 70 e utiliza pulsos curtos de luz laser, que 

absorvidos em um ambiente confinado em contato com a superfície de um material gera uma 

expansão de plasma, que por sua vez, induz ondas de choque mecânicas na superfície do 

material. A propagação dessas ondas no interior do material pode modificar sua 

microestrutura, em particular nas regiões próximas a superfície.  

 Para o nosso experimento foi utilizado o laser pulsado de Nd:YAG da série NL300 

instalado no Laboratório de Engenharia de Superfícies e Técnicas Afins, da Universidade 

Federal de Ouro Preto (LESTA/UFOP).  Na tabela IV.2 são apresentadas as principais 

especificações do laser utilizado na realização do tratamento LP nas amostras do aço Cr-

10/Ni-11. 
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Tabela IV.2 Especificações técnicas do laser Nd:YAG série NL300. 
 

Parâmetros (unidades) Especificações 

      
Potência média (W) 750 
      
Comprimento de onda (nm) 1064 
      
Freqüência máxima (Hz) 10 
      
Diâmetro mínimo (μm) 93 
      
Tensão (V) 1400 
      
Perfil de intensidade (W.cm2) Supergaussiano 
      
Duração do pulso (s) 0,1 a 1 
      
Energia por pulso (mJ) 240 a 550 
            

 
 

 O laser operou a 1400V, com pulsos de energia da ordem de 350mJ. As condições do 

ambiente, durante a realização do experimento, foram de 1atm, 20°C e 65% de umidade 

relativa. Quando o laser é acionado, o conjunto mostrado na figura 4.8 permite transladar a 

amostra em uma direção perpendicular ao feixe de laser incidente. A combinação da 

velocidade de translação da amostra com a frequência dos pulsos de laser permite controlar o 

grau de superposição das regiões de compressão (spots) sobre a superfície da amostra.  

 

Figura 4.8 Vista esquemática superior para o ensaio LP realizado nas amostras de aço Cr-10/Ni-11. 
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 Uma camada fina de absorvente de radiação à base de grafite foi usada para absorver a 

potência do laser e gerar o plasma. Uma lâmina de vidro colocada sobre a película absorvente 

foi utilizada para confinar o plasma e gerar a onda de choque. Foram usadas potências do 

feixe de laser insuficiente para provocar fusão superficial da amostra.  

 O tratamento superficial por LP foi realizado sobre a superfície de uma única amostra 

sem a superposição das regiões tratadas. Para se realizar esse tratamento utilizou-se 

frequências de pulso de laser de 1Hz e uma velocidade de movimentação do conjunto 

amostra/porta amostra de aproximadamente 0,20mm/s, o que resultou na não superposição 

dos spots. As regiões tratadas sem superposição apresentaram spots ou zonas de compressão 

plástica com formatos aproximadamente circulares e diâmetros da ordem de 0,5mm, como 

podem ser observados na figura 4.9.  

  

 

Figura 4.9 Aspectos das regiões tratada por LP utilizando pulsos à 1Hz. 

 

 

44..66  EEnnssaaiioo  ddee  RReeffuussããoo  aa  llaasseerr  

 

 Para a realização do ensaio foi utilizado um laser pulsado de Nd:YAG instalado no 

Laboratório de Desenvolvimento de Aplicações de Lasers e Óptica, do Instituto de Estudos 

Avançados de São José dos Campos (DEDALO/IEAv), conforme pode ser observado na 

figura 4.10.  

500μm 
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Figura 4.10 (a) Foto do equipamento utilizado para realização de refusão superficial. (b) Desenho 
esquemático de um pulso laser sendo focalizado sobre a superfície de uma peça. 
 
 

 Na tabela IV.3 abaixo são apresentados os principais parâmetros do feixe de laser 

utilizado na realização do tratamento de refusão superficial de amostras do aço Cr-10/Ni-11. 

 

Tabela IV.3 Parâmetros do feixe de laser Nd:YAG utilizados nos ensaios de Refusão a Laser 
 

Parâmetros (unidades) Especificações 

      
Potência média (W) 24 
      
Comprimento de onda (nm) 1064 
      
Freqüência máxima (kHz) 5 
      
Diâmetro mínimo (μm) 110 
      
Fluência (J.cm-2) 94,7 
      
Intensidade (W.cm2) 2,37 · 109 
      
Menor pulso (ns) 100 
      
Energia por pulso (mJ) 9 
            

 

 As superfícies polidas de um conjunto de quatro amostras do aço Cr-10/Ni-11 nas 

dimensões 12x9x4mm3 foram recobertas por uma camada de grafite e, em seguida, irradiadas 

pelo feixe de laser a uma potência de 24W e frequência de pulsação igual a 5kHz, como 

descrito na tabela acima. O único parâmetro variável entre as amostras foi o número de 

varreduras a que cada uma delas foi submetida.  
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Figura 4.11 Desenho esquemático do deslocamento do feixe laser durante processo de refusão 
superficial.  Ao atingir a posição limite (5mm), o feixe inicia uma nova varredura, porém no sentido 
inverso.  

 

 Uma área delimitada na superfície das amostras de, aproximadamente, 9mm de 

comprimento e 5mm de largura foi irradiada pelo feixe de laser. Em três, das quatro amostras, 

o número de vezes que o feixe percorreu esta região ou área foi superior a uma única vez. 

Nestes casos, o feixe de laser apresenta um deslocamento como descrito na figura 4.11. No 

instante t = 0, o feixe laser inicia seu deslocamento; no instante t = t’, o feixe atinge o 

deslocamento limite de 5mm estabelecido para todas as amostras. Neste momento, o feixe 

altera seu sentido de deslocamento e inicia uma nova varredura, agora, sobre uma área já 

tratada. O número de vezes em que o feixe altera o sentido de seu deslocamento será igual ao 

número de varreduras menos um, conforme descrito na tabela IV.4 Uma das consequências 

do número de varreduras ser maior ou igual a duas é a sobreposição das zonas de refusão. 

 

Tabela IV.4 Parâmetros utilizados durante o procedimento de refusão superficial das quatro amostras. 
   

Amostra 
Número de 

varreduras (N) 

Deslocamento 
lateral do feixe 

laser 

Distância 
percorrida pelo 

feixe 

Número de mudanças de 
sentido (N-1) 

Amostra 
1V 

1 5,0mm 5,0mm 0 

Amostra 
2V 

2 5,0mm 10,0mm 1 

Amostra 
5V 

5 5,0mm 25,0mm 4 

Amostra 
10V 

10 5,0mm 50,0mm 9 
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 Nas figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15 é possível observar o aspecto da superfície, para 

quatro amostras diferentes, após o feixe percorrer uma (Amostra 1V), duas (Amostra 2V), 

cinco (Amostra 5V) e dez vezes (Amostra 10V) uma mesma área, respectivamente. As 

micrografias, em diferentes aumentos, evidenciam a regularidade de espaçamento entre as 

trilhas geradas pelo tratamento de refusão e foram obtidas sem a utilização de ataque químico. 

 Na figura 4.12 observa-se uma micrografia mostrando o aspecto da superfície de uma 

das amostras que recebeu uma única varredura do feixe de laser (Amostra 1V). Neste caso, a 

superfície não irá apresentar o efeito de sobreposição de zonas de refusão. As regiões claras 

seriam aquelas livres, pelo menos parcialmente, dos efeitos do tratamento de refusão.  

 A figura 4.13 mostra o aspecto da superfície que recebeu duas varreduras do feixe de 

laser. Observando-se atentamente a micrografia na figura 4.12(b) fica evidente que existe um 

espaçamento regular da ordem de 100μm entre os eixos das trilhas. 

 Na figura 4.14(a) observa-se a micrografia da região correspondente a um spot em 

uma trilha isolada. É possível observar o aspecto de um único spot, sem o efeito da 

sobreposição do feixe que em todos os casos foi de, aproximadamente, 50%.  

Individualmente, os spots apresentem um diâmetro da ordem de 200ìm. 

 

 

Figura 4.12 Micrografia mostrando o aspecto morfológico superficial da amostra 1V, sem ataque 
químico, após o feixe ter varrido uma mesma área uma única vez. Aumento de 50x. 
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Figura 4.13 Micrografia mostrando o aspecto morfológico superficial da amostra 2V, após o feixe ter 
varrido uma mesma área duas vezes consecutivas. (a) Aumento de 50x; (b) Aumento de 100x. 
  

 

Figura 4.14 (a) Micrografia mostrando o aspecto de uma trilha isolada sobre a superfície da amostra 
5V e (b) Micrografia mostrando o aspecto morfológico superficial da amostra 5V, após o feixe ter 
varrido uma mesma área cinco vezes consecutivas. Aumento de 100x. 

 

 

Figura 4.15 (a) Micrografia mostrando o aspecto de uma trilha isolada sobre a superfície da amostra 
10V e (b) Micrografia mostrando o aspecto morfológico superficial da amostra 10V, após o feixe ter 
varrido uma mesma área por dez vezes consecutivas. Aumento de 100x. 
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 Na figura 4.15(a) mostrou-se, mais uma vez, uma trilha isolada e o aspecto individual 

de sua morfologia, livres dos efeitos de sobreposição das várias fusões e refusões geradas pela 

passagem consecutiva do feixe de laser sobre uma mesma região.   

 Ainda, no que diz respeito às micrografias das figuras 4.13, 4.14 e 4.15 é importante 

notar que o espaçamento entre o eixo das trilhas parece diminuir ou ficar menos evidente de 

maneira direta com o aumento do número de passadas ou varreduras do feixe de laser. 

  

 

44..77  EEnnssaaiioo  ddee  ooxxiiddaaççããoo  aa  aallttaa  tteemmppeerraattuurraa    

  

4.7.1 Condições experimentais dos ensaios de oxidação 

 

 As condições experimentais nas quais as amostras tratadas superficialmente por Shot 

Peening (SP), Laser Peening (LP) e Refusão a Laser (RL) foram oxidadas estão descritas na 

tabela IV.5. Elas foram escolhidas tendo em vista as condições nas quais os tubos de aço alta-

liga Cr-10/Ni-11 são utilizados. 

 

Tabela IV.5 Descrição das condições experimentais nas quais foram oxidadas  as amostras do aço Cr-
10/Ni-11 após os tratamentos superficiais. 
 

Tratamentos superficiais Número de amostras Condições experimentais 

Shot peening 1 amostra 750°C, 30h, ar/1,0%H2O(v) 

         

Laser peening 1 amostra 750°C, 30h, ar/1,0%H2O(v) 

         

Refusão a laser 3 amostras (2V, 5V e 10V) 750°C, 30h, ar/1,0%H2O(v) 

 

 

4.7.2 Montagem do aparato experimental para ensaios de oxidação 

 

 Para a realização dos ensaios de oxidação nas amostras tratadas por SP, LP e RL foi 

montado um aparato experimental constituído basicamente de um forno vertical com controle 

de temperatura acoplado a um dispositivo capaz de gerar vapor d’água de modo contínuo. A 

justificativa para montagem de tal aparato foi tentar aproximar ao máximo as condições 
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experimentais daquelas em que os tubos são realmente utilizados, quais sejam, sistemas de 

troca de calor submetidos à alta temperatura em umidade elevada. Na figura 4.16 é mostrada 

uma foto do aparato experimental. 

 

 

 

 

Figura 4.16 Equipamento desenvolvido e utilizado na realização dos ensaios de oxidação. 

 

  A amostra a ser oxidada foi sustentada por um fio de aço inox com diâmetro de 

0,25mm como pode ser visto no corte transverso do aparato experimental mostrado na figura 

4.17. A amostra é posicionada na parte central do forno, próxima ao termopar, através da 

movimentação vertical do mesmo. A temperatura é controlada e registrada por um controlador 

de processos digital.   

 O Dispositivo para Produção de Vapor fica posicionado na parte inferior da montagem 

como mostrado na figura 4.18. Tal dispositivo permite produzir vapor d’água de modo 

periódico que, por efeito chaminé, é injetado na câmara de oxidação constituída por um tubo 

de alumina aberto nas duas extremidades. 
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Figura 4.17 Esquema da montagem experimental utilizada para os ensaios de oxidação. 

 

 

4.7.3 Descrição do Dispositivo para Produção de Vapor  

  

 Na figura 4.17 é ilustrado um esquema detalhado para o dispositivo de produção de 

vapor. Este dispositivo tem como finalidade produzir um fluxo de vapor a partir do 

gotejamento de água dentro de um recipiente metálico, mantido aquecido por meio de um par 

de resistências elétricas. O gotejador é alimentado por um reservatório d’água com capacidade 

suficiente para realização dos ensaios previstos e regulado para dispensar uma quantidade 

controlada de gotas de água por minuto no interior do recipiente metálico.  
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Figura 4.18 Esquema detalhado do dispositivo para produção de vapor. 

 

 O sistema de aquecimento para geração de calor constitui-se de um par de resistências 

elétricas ligadas através de um potenciômetro a uma fonte de 110V, que permite ajustar a 

potência do sistema a uma taxa de geração de vapor que se pretende.   

 Nos experimentos de oxidação realizados em vapor d’água usou-se uma taxa de 

gotejamento de 10 gotas por minuto. Para estimar a fração de vapor d’água na atmosfera 

oxidante utilizou-se uma expressão aproximada que dá a vazão total de gases TQ  em m3/s, 

por efeito chaminé, através de um tubo de altura H submetido a um gradiente de temperatura 

 

i

ei
T

T

TT
HgCAQ

−
= 2  

 

em que A é área da secção transversal do tubo, C é o coeficiente de descarga (0,65 a 0,70), g é 

a aceleração da gravidade, Ti é a temperatura média dentro do tubo e Te é a temperatura 

externa. 

 Considerou-se, para calcular a vazão total de gases na saída superior do forno, que o 

gradiente de temperatura motor é aquele entre a região mais quente próxima ao termopar, 

(4.6) 
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750°C, e a temperatura ambiente externa. Assim, obteve-se como valor aproximado para a 

vazão total de gases 0,09m3/min. Para uma taxa de gotejamento de 10 gotas por minuto, o que 

equivale, aproximadamente, a 0,7g de água por minuto, e usando-se o volume específico do 

vapor d’água de 1,7m3/kg, correspondente à temperatura de 100°C (aproximadamente a 

temperatura em que o vapor é gerado), obteve-se que a taxa com a qual o dispositivo 

mostrado na figura 4.17 produz vapor é da ordem de 0,001m3/min.  

 A fração de vapor d’água presente na atmosfera oxidante será igual à razão entre a 

taxa de produção de vapor (0,001m3/min) e a vazão total de gases (0,09m3/min). Para este 

caso, portanto, a fração de vapor d’água corresponde a cerca de TQ⋅01,0 , ou seja, 

aproximadamente 1,0% do volume total dos gases presentes na atmosfera oxidante.  

 

 

44..88  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  mmoorrffoollóóggiiccaa  ee  qquuíímmiiccaa  ddaass  ccaammaaddaass  ddee  óóxxiiddoo    

 

 Assim como na caracterização metalográfica, as camadas de óxidos formadas na 

superfície tratada das amostras do aço Cr-10/Ni-11 foram caracterizadas por MEV. Além da 

análise da morfológica destes óxidos, foi analisada a composição química das mesmas, bem 

como a distribuição de elementos químicos majoritários.  

 A caracterização química foi realizada com a técnica de Espectroscopia por Energia 

Dispersiva (EDS), técnica amplamente utilizada para a microanálise de materiais. Em linhas 

gerais, a caracterização química por EDS é feita a partir da detecção, por meio de um sensor, 

dos raios X característicos emitidos pelas camadas internas do material analisado, após sua 

interação com o feixe de elétrons. Os raios X característicos detectados pelo sensor EDS 

permitem identificar o átomo ou os átomos presentes no volume de interação que constituem 

o material. 
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55  RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

55..11  MMiiccrrooeessttrruuttuurraa  ppaarraa  oo  aaççoo  CCrr--1100//NNii--1111  

 

 A microestrutura do material em estado de entrega obtida por MEV depois de ataque 

com reagente de Villela é mostrada na figura 5.1. Observa-se uma estrutura de martensita 

temperada, cujos tamanhos são limitados pelo tamanho de grão austenítico perfeitamente 

visível na micrografia apresentada.  

  

 

 

Figura 5.1 Micrografia obtida por MEV mostrando a microestrutura do aço Cr-10/Ni-11 atacado com 

o reagente Vilella. 

 
 

55..22  OOxxiiddaaççããoo  aa  aallttaa  tteemmppeerraattuurraa  ddoo  aaççoo  CCrr--1100//NNii--1111  aappóóss  ttrraattaammeennttooss  

  

 As amostras do aço Cr-10/Ni-11 tratadas superficialmente por shot peening (SP), laser 

peening (LP) e refusão laser (RL) foram submetidas a ensaios de oxidação isotérmica, nas 

condições mencionadas no capítulo 4, seção 4.7.1.  

 As condições utilizadas para a oxidação das amostras descritas na seção 4.7.1 foram 

escolhidas para permitir comparações com os resultados da literatura (Naparaju et al., 2009; 

Trindade et al., 2005; Krupp et al., 2006)  nos quais ligas análogas com tratamentos 
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superficiais semelhantes foram oxidadas. Nas seções seguintes são apresentados os principais 

resultados a respeito da morfologia e composição química dos produtos de oxidação formados 

sobre a superfície das amostras tratadas por SP, LP e RL, após oxidação a 750°C, por 30h.  

 

5.2.1 Produtos da oxidação na amostra tratada por SP 

 

Análise morfológica 

  

 A figura 5.2 mostra uma das regiões, após a oxidação durante 30h a 750°C, na 

superfície da amostra tratada por shot peening (SP).   

 Na figura 5.3 observa-se o aspecto morfológico dos óxidos formados sobre aquelas 

regiões tratadas mecanicamente por SP. A análise minuciosa da micrografia revela pelo 

menos três famílias de óxidos com aspectos morfológicos distintos.   

 A figura 5.4 evidencia em detalhes os três tipos de óxidos com morfologias distintas 

que podem ser observados na figura 5.3. A figura 5.4(a) revela, ao fundo, um aglomerado de 

cristais de óxidos com morfologia tipicamente romboédrica. Na segunda micrografia (figura 

5.7(b)) observa-se uma camada mais homogênea, de morfologia lisa e regular, aparentemente 

sobreposta ao aglomerado de cristais mostrado na figura 5.4(a). A terceira e última 

micrografia (figura 5.7(c)) revela a presença de óxidos no formado acicular (wiskers).  

 

 

Figura 5.2 Micrografia obtida por MEV mostrando o aspecto geral da superfície do aço Cr-10/Ni-11, 
tratada por SP, após oxidação à temperatura de 750°C por 30h. Aumento 100X. 
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Figura 5.3 Micrografia obtida por MEV mostrando a microestrutura da camada de óxido formada 
sobre o aço Cr-10/Ni-11, tratado superficialmente por SP, após oxidação à temperatura de 750°C, por 
30h. Aumento de 1000X. 

 

 

Figura 5.4 Micrografias obtidas por MEV mostrando detalhes da morfologia dos óxidos formados 
sobre a superfície do aço Cr-10/Ni-11 tratado por SP e oxidado a 750°C por 30h. Nas áreas 
demarcadas observa-se, em (a) Óxidos de morfologia romboédrica, (b) Óxidos de morfologia lisa e 
regular (c) Óxidos de morfologia acicular. Aumento de 1000X. 

 

(a) (b) 
(c) 

10μm 10μm 10μm 

(a) (b) (c) 
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Análise química pontual 

 

 A figura 5.5 mostra análises químicas pontuais realizadas sobre regiões tratadas 

mecanicamente por SP e oxidadas a uma temperatura de 750°C, durante um período de 30h. 

As regiões marcadas pelos pontos 1, 2 e 3 representam pequenas áreas especificamente 

escolhidas por apresentarem óxidos com diferenças morfológicas evidentes entre si. O ponto 

1 corresponde a uma região onde está presente um aglomerado de  pequenos cristais de 

óxidos de morfologia romboédrica, como já observado na figura 5.4(a). 

 Os pontos 2 e 3 correspondem, respectivamente, à regiões compostas de óxidos com 

morfologia semelhantes às observadas nas micrografias das figuras 5.4(b) e 5.4(c). O ponto 2 

está localizado sobre uma região que corresponde a um óxido de topografia pouco irregular. O 

ponto 3, por sua vez, corresponde à análise química sobre uma região repleta de pequenos 

cristais de formato acicular (wiskers).  

 Os resultados dessa análise química são exibidos pelos espectros, para cada elemento 

de interesse, juntamente com a contagem dos principais elementos devidamente registrados na 

tabela V.1 Nos espectros do ponto 1 observa-se uma contagem maior de cromo do que de 

ferro.  

 Em contrapartida, os espectros para o ponto 2 e 3 revelam contagens maiores para o 

elemento ferro quando comparadas com o elemento cromo. É importante notar ainda, para os 

espectros correspondentes ao ponto 3, que estes revelam que não há uma diferença 

significativa entre as contagens do elemento ferro e cromo  

 A figura 5.6 e a tabela V.2 apresentam, em detalhes, os principais resultados da análise 

química por EDS dos cristais de óxidos no formato romboédrico e acicular (wiskers) 

mostrados na figura 5.4. Os resultados obtidos para o cristal de formato romboédrico (ponto 

1) revelam a presença significativa do elemento cromo. Em contrapartida, os resultados 

obtidos para um conjunto de cristais de formato acicular (ponto 2) mostram que, nesse caso, o 

elemento em maior abundância foi o ferro.  
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Figura 5.5 Espectros EDS nos pontos 1, 2 e 3 da microestrutura da camada de óxido formada sobre o 
aço Cr-10/Ni-11 tratado superficialmente por SP, oxidado a 750°C por 30h. Aumento de 1000X. 
 

Tabela V.1 Contagem dos principais elementos presentes na camada de óxido formada sobre o aço 
Cr-10/Ni-11 tratada superficialmente por SP, oxidado a 750°C por 30h. 

 

  O Si Cr Fe 
     

Ponto 1 355 - 1451 906 
     

Ponto 2 272 191 644 4329 
     

Ponto 3 116 606 489 1209 
          

 

1 
2 

3 
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Figura 5.6 Espectros EDS (pontos 1 e 2) sobre óxidos com morfologias distintas formados sobre o 
aço Cr-10/Ni-11 tratado superficialmente por SP, oxidado a 750°C por 30h. Aumento de 4000X. 

 

Tabela V.2 Contagem dos principais elementos presentes nos óxidos de morfologias distintas 
formados sobre o aço Cr-10/Ni-11 tratado superficialmente por SP e oxidado a 750°C por 30h. 

 

  O Cr Fe 
    

Ponto 1 410 1540 460 
    

Ponto 2 471 713 2945 
        

 
 

 

5.2.2 Produtos da oxidação na amostra tratada por LP 

 

Análise morfológica 

 
 A figura 5.7 evidencia a diferença de tonalidade existente entre as regiões tratadas por 

LP (regiões mais claras) e aquelas em que houve apenas a preparação metalográfica usual 

(regiões mais escuras). Pode-se notar um crescimento mais intenso e irregular de óxidos sobre 

as regiões tratadas, enquanto que nas regiões não tratadas observa-se uma camada de óxido 

homogênea.  

1 

2 
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Figura 5.7 Micrografia obtida por MEV mostrando o aspecto geral das regiões tratada e não tratada 
por LP sobre a superfície do aço Cr-10/Ni-11 após oxidação a 750°C, por 30h. Aumento de 35X. 

 
 

 
 

Figura 5.8 Micrografia obtida por MEV mostrando uma das regiões tratadas por LP sobre superfície 
do aço Cr-10/Ni-11 após oxidação a 750°C, por 30h. Aumento de 200X. 
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Figura 5.9 Micrografia obtida por MEV mostrando aspectos da camada de óxido formada no centro 
de um dos spots na superfície do aço Cr-10/Ni-11 após oxidação a 750°C, por 30h. Aumento de 
4000X. 

 
 
 A figura 5.8 mostra o aspecto geral da oxidação sobre uma região tratada por LP e 

torna evidente o que foi afirmado acima, isto é, observa-se que o grau de crescimento dos 

óxidos acompanha o gradiente de deformação observado na superfície tratada por LP.  

 Já a figura 5.9 mostra em detalhes a morfologia dos óxidos formados na parte central 

das regiões tratadas ou spots. Nota-se uma intensa formação de wiskers que se sobrepõem a 

uma camada de óxido. 

 
 

Análise química  

  

 A figura 5.10 mostra mapas de distribuição dos elementos, obtidos por EDS, das 

regiões tratadas por LP. A partir da análise destes mapas é possível notar que há uma 

concentração preferencial de oxigênio nas regiões tratadas, o que corrobora a observação de 

crescimento mais intenso de óxidos nestas regiões. Entretanto, devido à limitação da técnica 

utilizada, não é possível quantificar o conteúdo exato de cromo ou de ferro que compõem os 

óxidos observados. 

 Uma análise química pontual dos óxidos formados nas regiões em que se formaram os 

wiskers é mostrada na figura 5.11. Os espectros revelam contagens elevadas de ferro e cromo 

para todos os três pontos analisados. Porém, este resultado não permite decidir qual, ou quais, 

óxido está presente nesta região. 
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Figura 5.10 (a): Micrografia obtida por MEV mostrando uma das regiões tratadas por LP sobre a 
superfície do aço Cr-10/Ni-11 após oxidação a 750°C durante 30h. Aumento de 160X. Figuras (b), (c) 
e (d): mapas de distribuição mostrando os principais elementos presentes na região tratada por LP. 
  
 
 A figura 5.12 mostra resultados de análises químicas pontuais realizadas sobre as 

regiões não tratada (ponto 1), tratada (ponto 3) e na interface entre ambas (ponto 2). Nota-se 

um grande aumento da contagem de oxigênio na região tratada em relação a não tratada. Mais 

uma vez, o resultado das contagens dos elementos descritos na tabela V.4 sugerem a presença 

de óxidos de ferro, cromo e, eventualmente, níquel. 

 
 

 

(a) 

(b) (c) (d) 
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Figura 5.11 Espectros EDS nos pontos 1, 2 e 3 da microestrutura da camada de óxido formada sobre o 
áreas tratadas superficialmente por LP no aço Cr-10/Ni-11, oxidado a 750°C por 30h. Aumento de 
5000X. 
 
 
Tabela V.3 Contagem dos principais elementos presentes na camada de óxido formada sobre áreas 
tratadas superficialmente por LP no aço Cr-10/Ni-11, oxidado a 750°C por 30h. 
 

  O Cr Fe 
    

Ponto 1 2014 1432 9028 
    

Ponto 2 1668 906 8661 
    

Ponto 3 1605 993 8720 
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Figura 5.12 Espectros EDS nos pontos 1, 2 e 3 da microestrutura da camada de óxido formada sobre a 
áreas tratada e não tratadas superficialmente por LP no aço Cr-10/Ni-11, oxidado a 750°C por 30h. 
Aumento de 5000X. 
 
 
Tabela V.4 Contagem dos principais elementos presentes nos óxidos formados nas regiões tratadas e 
não tratadas por LP no aço Cr-10/Ni-11 após oxidação a 750°C por 30h. 

 

  O Si Cr Fe 
     

Ponto 1 529 222 2476 10971 
     

Ponto 2 228 140 2663 11498 
     

Ponto 3 1813 0 1816 9269 
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5.2.3 Produtos da oxidação na amostra tratada por RL 

 

Análise morfológica 

 

 Na figura 5.13 observam-se três regiões com aspectos morfológicos distintos, sendo 

que a região assinalada como número 1 corresponde a um pequeno trecho de uma região 

sobre a superfície da amostra não afetada pelo tratamento de RL. As regiões assinaladas com 

os números 2 e 3 correspondem, respectivamente, a uma área intermediária minimamente 

afetada pelo tratamento e a uma zona diretamente afetada pelo tratamento de RL. A 

observação da micrografia revela diferenças significativas entre a morfologia dos óxidos 

formados sobre cada uma das três áreas observadas.  

 A figura 5.14 ilustra, detalhadamente, o produto da oxidação sobre uma região não 

tratada, assinalada como número 1 na micrografia da figura 5.13. A observação desta 

micrografia revela a presença de uma camada de óxido constituída de grãos com tamanho 

médio na ordem de 2,3μm. 

 A figura 5.15 mostra em detalhes a morfologia dos óxidos formados em uma pequena 

faixa de aproximadamente 100μm entre as regiões tratada e não tratada e assinala como área 

número 2 na figura 5.13. Como se pode observar, os óxidos formados nesse caso apresentam 

semelhança morfológica com aqueles formados nas amostras tratadas por LP: novamente 

nota-se como produto da oxidação um óxido composto por pequenos nódulos globulares 

cobertos por uma segunda categoria de óxidos de morfologia acicular (wiskers). 

 Na figura 5.16 temos o aspecto da oxidação sobre aquela região diretamente tratada 

por RL. É possível perceber que o produto de oxidação, neste caso, não apresenta as mesmas 

características morfológicas observadas para as regiões anteriormente analisadas. 
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Figura 5.13 Micrografia obtida por MEV da amostra tratada por RL. Em (1) região livre de 
tratamento; em (2) região afetada parcialmente pelo tratamento; em (3) região diretamente afetada 
pelo tratamento. 

 

 

 
Figura 5.14 Micrografia obtida por MEV da amostra tratada por RL mostrando a camada de óxido 

formada em uma região não tratada. 
 
 

(3) (2) (1) 
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Figura 5.15 Micrografia obtida por MEV da amostra tratada por RL mostrando aspecto da camada de 
óxido formado entre as regiões tratada e não tratada. 

 

 

 
 

Figura 5.16 Micrografia obtida por MEV da amostra tratada por RL mostrando aspecto da camada de 
óxido formada em uma região tratada. 
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Análise química 

   

 A figura 5.17 apresenta a distribuição dos principais elementos presentes sobre as 

regiões tratadas e não tratadas do aço Cr-10/Ni-11 que recebeu duas passadas laser (amostra 

2V). Este resultado evidencia, principalmente, a maior abundância do elemento oxigênio 

sobre as áreas afetadas pelo tratamento de RL e, em contrapartida, uma menor abundância 

para os elementos ferro e cromo sobre esta mesma área. 

  

 

Figura 5.17 (a) Micrografia mostrando as camadas de óxido formado sobre as regiões tratadas por RL 
(esquerda) e não tratadas (direita) na amostra 2V oxidada a 750°C durante 30h. (b) Análise por EDS 
mostrando a distribuição dos elementos sobre ambas as regiões da amostra 2V.  

 

 Na figura 5.18 tem-se, por sua vez, a distribuição dos principais elementos presentes 

sobre as regiões tratadas e não tratadas da amostra do aço Cr-10/Ni-11 que recebeu cinco 

passadas de laser (amostra 5V). Esse resultado também revela a presença mais significativa 

do elemento oxigênio sobre as regiões que receberam o tratamento de RL, bem como 

quantidades maiores do elemento ferro comparativamente com o do elemento cromo. Nas 

regiões não tratadas (área à direita na micrografia), a distribuição dos elementos apresenta-se, 

mais uma vez, homogênea e regular. 

 

Região tratada Região não tratada 

(a) (b) 
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Figura 5.18 (a) Micrografia mostrando as camadas de óxido formado sobre as regiões tratadas por RL 
(esquerda) e não tratadas (direita) na amostra 5V oxidada a 750°C durante 30h. (b) Análise por EDS 
mostrando a distribuição dos elementos sobre ambas as regiões da amostra 5P.  

 . 

 As figuras 5.19, 5.20 e 5.21 mostram resultados de análise química pontual realizada 

por EDS sobre as camadas de óxidos formados na amostra 10V. Na Figura 5.19 tem-se a 

análise química pontual por EDS sobre a camada de óxido presente em uma área não afetada 

pelo tratamento de refusão. A contagem dos elementos, descritos em pormenores na tabela 

V.5, traz a presença dos elementos ferro e cromo e, desta vez, também pequenas contagens 

para o elemento alumínio. Não se observou, entretanto, contagens para o elemento oxigênio. 

(a) (b) 

Região tratada  Região não tratada  
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Figura 5.19 Micrografia obtida por MEV e análise química pontual, utilizando EDS, da camada de 
óxido formada sobre regiões não tratadas por RL na amostra 10V após oxidação a 750°C durante 30h.  

 
 
Tabela V.5 Contagem dos principais elementos presentes nos óxidos formados na região não tratada 
por RL na amostra 10V após oxidação a 750°C durante 30h. 

 
  Al Cr Fe 
    

Ponto 1 147 299 1657 
    

Ponto 2 269 336 1530 
    

Ponto 3 165 384 1661 
    

Ponto 4 247 294 1674 
        

 
 

 

1 
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3 
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Figura 5.20 Micrografia obtida por MEV e análise química pontual utilizando EDS, camada de óxido, 
formada na amostra 10V, sobre uma região intermediária localizada entre uma área tratada e não 
tratada por RL após oxidação a 750°C durante 30h. 
 
 
Tabela V.6 Contagem dos principais elementos presentes nos óxidos formados na região entre as 
áreas tratadas e não tratadas por RL na amostra 10V após oxidação a 750°C durante 30h. 
 

  O Cr Fe 
    

Ponto 1 - 211 1186 
    

Ponto 2 172 263 1326 
    

Ponto 3 - 333 1454 
    

Ponto 4 166 266 1272 
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A figura 5.20 apresenta a análise química pontual por EDS sobre a camada de óxido 

presente em uma área intermediária entre áreas afetadas e não afetadas pela RL. A contagem 

dos elementos dessa região, descritas pela Tabela V.6, mostra a presença dos elementos ferro, 

cromo e oxigênio. Não foram observadas dessa vez contagens para o elemento alumínio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.21 Micrografia obtida por MEV e análise química pontual, utilizando EDS, da camada de 
óxido formada sobre regiões tratadas por RL na amostra 10V após oxidação a 750°C durante 30h. 
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Tabela V.7 Contagem dos principais elementos presentes nos óxidos formados na região tratada por 
RL na amostra 10V após oxidação a 750°C durante 30h. 

 

  O Al Cr Fe 
     

Ponto 1 183 - 180 1413 
     

Ponto 2 149 - 293 1492 
     

Ponto 3 - - - 1369 
     

Ponto 4 160 2 106 955 
          

 
 
 A figura 5.21 mostra a análise química pontual por EDS sobre a camada de óxido 

presente em uma área afetada pelo tratamento superficial de refusão.  A contagem dos 

elementos para essa região revela a presença dos elementos cromo e oxigênio e, sobretudo, 

ferro.  

 

5.2.4 Análise e discussão dos resultados 

 

 Apesar da inexistência de dados relacionados à cinética de formação dos produtos de 

oxidação sobre a superfície das amostras avaliadas neste estudo, os resultados apresentados 

revelam a formação de um volume maior de óxidos sobre as áreas ou zonas afetadas pelos 

tratamentos. Isso pode estar relacionado, sobretudo, com as modificações microestruturais de 

natureza mecânica e térmicas provocadas, respectivamente, pelos tratamentos SP/LP e RL nas 

amostras do aço Cr-10/Ni-11. Apenas tais modificações explicariam o comportamento 

distinto apresentado entre as superfícies submetidas às mesmas condições termodinâmicas de 

oxidação.  

 Alguns estudos anteriores mencionados no capítulo 3 deste trabalho (Piehl, 2001; 

Grabke 2004; Naparaju, 2009), já mostraram o papel e a natureza de modificações 

microestruturais introduzidas por tratamento superficiais e sua influência na alteração da 

cinética de oxidação em ligas metálicas. A princípio, a diferença aparente existente entre o 

volume de óxidos formados nas superfícies tratada e não tratadas nos três casos apresentados 

neste estudo podem estar relacionados com alterações microestruturais promovidas pelos 

tratamentos. O aumento no número de discordância, o surgimento de subcontornos de grão e a 

alteração na rugosidade superficial da liga, podem ser algumas das principais modificações 
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introduzidas na microestrutura e na superfície dos materiais por meio de tratamentos 

superficiais como SP e LP (Piehl et al., 2001), e no contexto deste estudo, podem vir a ser 

também os principais fatores responsáveis pela alteração no volume de óxidos observados 

sobre aquelas áreas afetadas pelos tratamentos. 

   

 

 

Figura 5.22 Micrografias obtidas por MEV e EDS para região tratada por SP. (a) Superfície do aço 
Cr-10/Ni-11 tratada por SP e oxidada a 750°C mostrando, em detalhes, os cristais do óxido formado. 
(b) e (c) Resultados da literatura (Naraparaju et al., 2009) para superfície de um aço tratado por SP, 
com 12% (em peso) de cromo, e oxidado a 750°C mostrando a microestrutura de óxidos de cromo 
(Cr2O3) e espinélios de Fe/Cr (Fe2Cr2O4), respectivamente. (d) Composição química dos cristais 
observados nos círculos 1 e 2. 
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 Dos três casos estudados, os resultados relacionados com as amostras tratadas por SP 

permitem tirar maiores conclusões a respeito da natureza dos produtos de oxidação e sua 

formação. 

 A análise comparativa dos resultados obtidos para aquelas amostras oxidadas após 

tratamento shot peening mostrados na seção 5.2.1 com o de estudos anteriores (Naraparaju et 

al., 2009; Sabioni et al., 2005) sugerem que os produtos da oxidação neste caso são óxidos 

sobretudo, das famílias do ferro e do cromo. 

 Na figura 5.22 podemos confirmar, a partir da comparação direta dos nossos 

resultados acerca da morfologia e composição química com os da literatura (Naparaju et al., 

2009), a hipótese de que os cristais de formato romboédrico são de fato pertencentes à família 

dos óxidos de cromo. A figura 5.22(a) evidencia a área onde está o aglomerado destes cristais, 

sendo possível perceber, em mais detalhes, a morfologia dos mesmos. 

 Nas figuras 5.22(b) e 5.22(c) observamos micrografias de cristais de óxidos de cromo 

(Cr2O3) e espinélios de Fe/Cr (Fe2Cr2O4), retirada de estudos anteriores (Naparaju et al., 

2009; Rizzo et al., 2008). A observação atenta das micrografias das figuras 5.22(b) e 5.22(c) e 

a posterior comparação destas duas últimas com aquela mostrada na figura 5.22(a) revela-nos 

uma grande similaridade morfológica entre os cristais presentes em cada uma delas. Além 

disso, a análise química feita por EDS dos cristais circunscritos nos círculos 1 e 2, na figura 

5.22(a), revela uma contagem superior para o elemento cromo em relação ao elemento ferro, o 

que leva a crer com certa exatidão, que os cristais são no mínimo compostos majoritariamente 

do elemento cromo. Este resultado, juntamente com os das observações morfológicas 

realizadas para a mesma região, reforça a hipótese de que os pequenos cristais romboédricos 

sejam óxidos da família de cromo. Estes mesmo resultados também sugerem que os óxidos 

compostos por ferro estão sobrepostos aos compostos por cromo, reforçando a teoria dos três 

estágios, propostas por Hayashi e Narita (apud Rizzo et al., 2008), sobre a formação e 

disposição de camadas de óxidos em ligas contento cromo, oxidadas a alta temperatura em 

ambientes contendo vapor d’água.    

 Os resultados relacionados à morfologia ou a microestrutura dos óxidos na amostra 

tratada por LP apenas evidenciam o que já foi observado acima: nas regiões afetadas pelo 

tratamento observa-se um volume de óxidos maior. Além da observação das micrografias, as 

análises químicas pontuais e a distribuição de elementos nas áreas afetadas pelo tratamento 

LP parecem reforçar este fato ao revelarem uma concentração preferencial de oxigênio nessas 

regiões. Não se observa, entretanto, óxidos com morfologias semelhantes a aqueles 

observados na amostra tratada por SP. 
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 Nas amostras tratadas por RL observa-se novamente a distribuição preferencial de 

oxigênio nas áreas afetadas pelo tratamento. Três regiões apresentaram camadas de óxidos 

com aspectos morfológicos diferentes. Pode-se associar tal fato com a maneira que cada uma 

das áreas foi afetada (ou não) pelo tratamento de refusão. Sobre a região intermediária, 

afetada parcialmente pelo tratamento de RL, observa-se um produto da oxidação com uma 

microestrutura muito próxima daquelas regiões afetadas diretamente pelo tratamento LP: 

óxidos de formatos esféricos parcialmente cobertos de wiskers. A análise química 

semiquantitativa para essa região, obtidas por EDS, revelam uma composição majoritária de 

ferro para estes óxidos. A contagem para o elemento cromo é pequena. Comparativamente, a 

região diretamente afetada pelo tratamento apresentou óxidos de morfologia distinta, mas de 

composição química muito semelhante. 

 Finalmente, a formação de wiskers, observada em maior ou menor grau em 

praticamente todos os resultados deste trabalho pode ser explicada pela presença de vapor 

d’água na atmosfera. O crescimento de wiskers é mais pronunciado em atmosferas contendo 

vapor devido à rápida dissociação das moléculas, em altas temperaturas, de vapor d’água 

quando comparada com as do oxigênio. Os cátions de hidrogênio, provenientes da dissociação 

das moléculas de vapor d’água aceleram a reação de oxidação. Esta mudança na cinética de 

reação reduz o tempo de formação dos cristais de óxidos e, consequentemente, seu tamanho e 

volume (apud Rizzo et al., 2008). 
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66  CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

  

 Verificou-se após estes ensaios que os tratamentos superficiais utilizados alteram o 

volume e a morfologia dos óxidos formados nas regiões tratadas, comparativamente com 

aquelas não tratadas. Além disso, as análises químicas locais (EDS) sugerem, para os três 

tratamentos avaliados, a formação de produtos de oxidação compostos principalmente por 

ferro nas regiões tratadas. Para as amostras oxidadas após tratamento por SP, além de óxidos 

de ferro, foi possível registrar a presença de produtos de oxidação contendo cromo.  

 Como já mencionado, a formação aparente de um maior volume de óxidos sobre 

aquelas regiões tratadas pode estar relacionada com dois fatores principais: o primeiro fator é 

a alteração das propriedades superficiais da amostra. As alterações destas propriedades, como 

aumento da área superficial de contato pode favorecer a adsorção de oxigênio na superfície do 

material e aumentar, portanto, a disponibilidade deste elemento nas reações de oxidação.  

 O segundo fator está relacionado com a criação de caminhos adicionais de difusão 

preferencial, como discordâncias e subcontornos de grão. Estas modificações têm caráter 

microestrutural e são de difícil quantificação. De uma maneira geral, elas funcionam como 

rotas de transporte rápido para elementos presentes na liga, favorecendo a reação de formação 

de óxidos metálicos no início do processo de oxidação.  Deseja-se, em um processo de 

oxidação controlado, que os óxidos formados nos instantes iniciais sejam constituídos, 

sobretudo, por elementos como o cromo ou alumínio, visto que óxidos desta natureza 

apresentam características protetoras e retardam a cinética de oxidação da liga como um todo. 

 Neste aspecto, os resultados obtidos nesse estudo, sobretudo para as amostras tratadas 

por SP, corroboram com os resultados disponíveis na literatura especializada. Contudo, a 

formação de óxidos de cromo, considerada como tendo sido favorecida a priori por este 

tratamento, não impediram a presença de óxidos de ferro, conforme mostraram os resultados 

das análises morfológicas e químicas.  
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77  SSUUGGEESSTTÕÕEESS  PPAARRAA  TTRRAABBAALLHHOOSS  FFUUTTUURROOSS  

 

§ Realizar análise para difração de raios-X com a finalidade de melhor caracterizar, 

quimicamente, as fases presentes nas camadas de óxidos formadas sobre a superfície 

do aço estudado. 

§ Analisar as seções em corte transversal das camadas de óxido formadas sobre a 

superfície do aço Cr-10/Ni-11 utilizando MEV e EDS. 

§ Realizar medidas de rugosidade em amostras não tratadas e tratadas superficialmente 

e, em seguida, procurar correlacionar com o volume, a natureza e a morfologia dos 

produtos de oxidação formados. 

§ Realizar estudos termogravimétricos com a finalidade de caracterizar a cinética de 

formação dos produtos de oxidação. 
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APÊNDICE A – Determinação da equação para o cálculo da velocidade de colisão das 

microesferas de vidro 

 

  A velocidade das microesferas será calculada considerando-se a vazão de fluido na 

seção 1 (Q1), região próxima a saída inferior do reservatório das microesferas de vidro, e a 

vazão de fluido na seção 2 (Q2), uma haste tubular oca de menor secção transversal (bico 

injetor de microesferas). As posições das seções 1 e 2 podem ser observadas em detalhes na 

Figura A.1.  

 

seção 1 seção 2

 

Figura A.1 Desenho esquemático mostrando a saída inferior do reservatório de microesferas (Seção 1) 
e o bico injetor de microesferas na câmera de ensaio (seção 2) 

 

 As vazões Q1 e Q2 podem ser relacionadas a partir da equação de continuidade. Em 

Mecânica de Fluidos, essa equação expressa à lei de conservação da massa e pode ser escrita 

como se segue: 

 

21 QQ =  

 

 Adotando a hipótese de um fluido incompressível, uniforme e de regime permanente 

podemos reescrever a equação 4.1 na forma: 

 

222111 AvAv ρρ =  

 

em que ρ1 e ρ2 são, respectivamente, as massas específicas do fluido que entra e que sai do 

tubo; v1 e v2 as velocidades do fluido nas seções 1 e 2, e A1 e A2 as áreas de secção 

transversal dos tubos das seções 1 e 2, mostrados na Figura A.1. 

(A.2) 

(A.1) 
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 Partindo da hipótese acima adotada, na qual o fluido responsável pelo arraste das 

microesferas apresenta escoamento permanente e propriedades uniformes ao longo da linha de 

corrente, podemos analisá-lo utilizando a equação de Bernoulli para fluidos incompressíveis: 
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 Rearranjando a equação (A.3) na forma: 
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temos que a variação de pressão entre as seções será proporcional a massa específica ρ do 

fluido que, devido a hipótese adotada, passa a ser a mesma em ambas as seções. Assim, a 

relação de continuidade expressa na equação (A.2) passa a se apresentar assim: 

 

2211 AvAv = . 

 

Rearranjando a equação (A.6) na forma: 
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22
1

A

Av
v =  

e substituindo-a na equação (A.5) vem que: 
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 De acordo com a equação (A.8), a variação de pressão passa a ser dependente, dentre 

outras variáveis, apenas da velocidade de saída do fluido responsável pelo arraste das esferas. 

Portanto, partindo da equação (A.8) podemos determinar uma relação para o cálculo, 

(A.3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

(A.8) 
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aproximado, da velocidade de saída ou colisão das microesferas. Fazendo a razão entre as 

áreas A2/A1 = K, a equação (A.8) agora simplificada fica da seguinte forma: 

 

2

)1(
..

2
2
2

K
vP

−
=∆ ρ  

 

Rearranjando a equação (A.9), de maneira que a velocidade de saída das esferas v2 

esteja em função das demais variáveis, vem que: 
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v  

 

onde ΔP é variação de pressão medida pelo manômetro, K é a razão entre as áreas A2 e A1 e ρ 

é a massa específica do fluido. 

 A variação de pressão P∆ mostrada na equação (A.10) pode ser medida a partir da 

observação da altura da coluna líquida do manômetro. Sendo assim, podemos expressar P∆  

de acordo com a Lei de Stevin: 

 

hgP OH ⋅⋅=∆ 2ρ  

 

em que OH 2ρ é a densidade da água dada kg/m3, g é aceleração da gravidade dada m/s2 e h é a 

altura da coluna líquida dada em m. Adotando 3
2 /8,997 mkgOH ≅ρ  à temperatura ambiente 

(22°C) e 2/10 smg ≅ , vem que: 

 

hP ⋅=∆ 9978  

 

 Substituindo a equação (A.12) na equação (A.11) teremos que: 
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(A.9) 

(A.10) 

(A.11) 

(A.12) 

(A.13) 
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 Com o diâmetro na seção 2 de 5,0mm e na seção 1 igual a 18,00mm, tem-se então um 

valor de 0771,0=K . Sendo assim, a relação que permiti calcular o valor aproximado da 

velocidade de saída ou de colisão das microesferas será numericamente expressa pela 

equação: 

 

2/1

2 69,141 







⋅=

ρ

h
v . 

  

 Portanto, de acordo com a equação (A.14), o valor médio para a velocidade de colisão 

das microesferas será proporcional à raiz quadrada da razão entre a altura da coluna líquida 

medida a partir da leitura do manômetro e a massa específica do fluido utilizado no arraste 

das microesferas. 

 

(A.14) 




