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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi estudado o efeito de tratamentos térmicos de recozimento na resistência à tração, 

dureza, à fadiga e no comportamento em corrosão de um aço inoxidável duplex do tipo UNS S31803 

laminado a frio. Amostras do aço foram recozidas a 1060°C, 1200°C e 1300°C a fim de se promover 

variação na fração volumétrica das fases α/γ e possível precipitação de fases indesejáveis para 

proporcionar a oportunidade de se estudar os seus efeitos nas propriedades mecânicas e resistência à 

corrosão. Corpos de prova com espessura de 1,8mm foram preparados segundo normas específicas da 

ASTM. Ensaios de tração foram realizados com controle de deslocamento de velocidade de 

5mm/min. Ensaios de fadiga foram realizados com controle de carga usando frequência de 30Hz e 

razão R entre tensões de 0,1. As análises microestruturais, realizadas por microscopia óptica, 

microscopia eletrônica de  varredura e microscopia eletrônica de transmissão,  evidenciaram  que,  

além  da mudança na fração volumétrica das fases, ocorreu crescimento de grão da ferrita e austenita, 

alteração da morfologia da austenita e precipitação de nitreto de cromo na fase ferrita. Com o 

aumento da temperatura de recozimento do aço foi observada redução do limite de escoamento, 

limite de resistência, alongamento e limite de fadiga. No aço recozido a 1300°C foi constatado 

significativo aumento na dureza da ferrita em relação às outras temperaturas de recozimento. O aço 

apresentou diminuição na resistência à corrosão sob tensão e aumento na temperatura crítica de pite 

(CPT) com o aumento das temperaturas de recozimento. Conclusivamente, os resultados 

comprovaram a sensibilidade do aço UNS S31803 tanto em relação às suas propriedades mecânicas 

quanto de corrosão com mudanças de temperaturas de recozimento. 

 

Palavras chave: Aço inoxidável duplex, Microestrutura, Fadiga, Corrosão. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the effect of thermal annealing treatments was studied in tensile strength, hardness and 

fatigue resistance of a duplex stainless steel UNS S31803 cold rolled. Samples of steel were 

annealed at 1060°C, 1200°C and 1300°C in order to induce variation in the volume fraction of the 

phases α/γ and possible precipitation of undesirable phases to provide the opportunity to study their 

effects on the mechanical properties and corrosion resistance. Specimens with a thickness of 1.8 

mm were prepared according to specific ASTM standards. Tensile tests were performed with 

displacement control, at a rate of 5 mm/min. Fatigue tests were carried out with force control using 

a frequency of 30Hz and R ratio between stress of 0.1. Microstructural analysis by optical 

microscopy (OM) , scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy 

(TEM) showed that, besides the change in volume fraction of the phases, occurred grain growth of 

ferrite and austenite, alteration the austenite phase morphology and precipitation of chromium 

nitride in the ferrite phase. With increasing annealing temperature reduction of the yield strength, 

tensile strength, elongation and fatigue limit was observed. In the steel annealed at 1300°C was 

observed an increase in hardness of the ferrite in comparison with other annealing temperatures. 

The steel showed a decrease in resistance to stress corrosion cracking and increase on critical pitting 

temperature (CPT) with increasing annealing temperatures. Conclusively, the results confirmed the 

sensitivity of the UNS S31803 steel in relation to their mechanical properties and corrosion with 

changes annealing temperatures. 

 

Keywords: Duplex Stainless Steels, Microstructure, Fatigue, Corrosion. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O fenômeno da fadiga é um aspecto de grande relevância a ser considerado em relação à integridade 

estrutural de equipamentos quando submetidos a carregamentos cíclicos. A fadiga é o fenômeno 

pelo qual pode ocorrer iniciação e propagação de trincas e consequentes fraturas catastróficas em 

um material mesmo com carregamentos abaixo do seu limite de resistência estático.  

 

A fim de se fazer uma contextualização da evolução do conhecimento do fenômeno da fadiga, 

proceder-se-á a um breve relato histórico do seu surgimento, de acordo com o exposto por Afonso 

(2007). Com a revolução industrial, no século XIX, houve um grande impulso na produção 

siderúrgica e consequentemente o início e uma crescente aplicação do aço nas construções de 

pontes metálicas suspensas e treliçadas. Ainda nesta mesma época, mais precisamente por volta de 

1814, surgia a locomotiva a vapor que iria exigir das pontes solicitações mais significativas e as 

submeteriam a milhões de ciclos, potencializando a fadiga de alto ciclo.  Até então não se tinha 

conhecimento do fenômeno da fadiga, sendo assim os dimensionamentos eram fundamentados 

apenas em carregamentos estáticos.  

 

O não conhecimento do fenômeno da fadiga culminou na ocorrência de diversos acidentes como o 

da Ponte do Rio Tay na Escócia em 1879 e o da Ponte do Rio St. Lawrence em Quebec no Canadá 

em 1907. Até a segunda guerra mundial ocorreram diversos outros acidentes em pontes treliçadas 

com ruptura súbita por fadiga. Invariavelmente nas investigações dos acidentes foram constatadas 

que as fraturas iniciavam em locais de grande concentração de tensão, entalhes, frisos e etc.  

 

Conforme Afonso (2007), os primeiros relatos sobre estudos de fadiga metálica se deram por volta 

de 1829, realizados pelo Engenheiro Alemão Wilhelm August Julius Albert. O termo “fadiga” teve a 

sua primeira citação em 1837 por Poncelet. Estudos mais avançados sobre fadiga tiveram 

prosseguimento a partir de 1842 motivado por uma falha por fadiga do eixo frontal de uma 

locomotiva causando um sério acidente próximo à cidade de Versalhes. Nesta época, Rankine 

propôs a “teoria da cristalização”. De acordo com esta teoria se considerava que a estrutura de um 

aço com comportamento dúctil submetida a tensões variáveis se transformava em um material 

frágil. Em 1850 esta teoria foi superada pelos estudos do Engenheiro Ferroviário Augusto Wöhler, 

quando o mesmo estudou a ruptura de frisos de rodeiros de locomotivas que fraturaram após longa 

vida em serviço mesmo operando com carregamentos dentro dos limites do dimensionamento pelos 

critérios da resistência mecânica estática. Wöhler observou que ainda que o material tivesse 
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revelado adequada ductilidade nos ensaios de tração, a ruptura não apresentava característica dúctil 

considerável, além de que ensaios de tração realizados com o material após a ocorrência da fratura 

revelavam as mesmas características dúcteis reveladas inicialmente.  Nestes estudos chegaram-se às 

seguintes conclusões, consideradas como “leis” de Wöhler: 

 

 Solicitação dinâmica pode provocar falha em níveis de tensão bem abaixo da tensão de falha 

sob carregamento estático; 

 

 A amplitude da tensão atua na destruição da força de coesão do material; 

 

 A amplitude da tensão é o parâmetro mais importante para a determinação da falha, tendo a 

tensão de tração grande influência.  

 

Nesta trajetória histórica são citadas as evoluções que se sucederam ao reconhecimento e ao 

entendimento fundamental do fenômeno da fadiga. Entre 1874 e 1899 foram realizados estudos 

sobre o efeito das tensões médias na evolução da fadiga, realizados, respectivamente, por Gerber e 

Goodman. Em 1910, Basquin propôs critérios para a construção da curva de Wöhler (curvas S-N). 

Em 1921, Griffith estudou a relação da fratura com o crescimento de trinca. Palmer em 1924 e 

Miner em 1945 apresentaram um modelo para considerar dano acumulado por fadiga. Em 1946, 

Neuber apresentou estudos sobre efeitos de concentração de tensão na evolução da fadiga. Nos anos 

50 do século passado, a partir dos trabalhos de Irwin e Orowan são lançadas as bases da Mecânica 

de Fratura. Finalmente, em 1961 é publicada a Lei de Paris da Mecânica de Fratura que relaciona o 

crescimento de trinca com fadiga. Desde então foram possibilitados, até os dias atuais, diversos 

estudos específicos no sentido de aprimorar os métodos de cálculos de dimensionamentos em 

projetos, bem como uma incessante busca do entendimento e desenvolvimento de novos materiais e 

ligas com melhor desempenho face ao problema da fadiga.  

 

Assim como a fadiga, outro aspecto também de extrema importância a ser considerado em relação  

à integridade estrutural de equipamentos é o fenômeno de corrosão.  A corrosão pode ser definida 

como um processo de destruição ou deterioração de um material devido à sua reação com um meio 

com ou sem aplicação de carregamento. Há diversos tipos de corrosão que podem ocorrer de forma 

mais acelerada ou mais lentamente, dependendo, além do tipo e das características do potencial do 

meio, de outras condições tais como temperatura, solicitação mecânica, etc. A corrosão é um 

fenômeno natural que, no caso dos metais, funciona no sentido inverso da metalurgia. Nesta última, 
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o processo de transformação do minério em metais/ligas absorve energia deixando o material em 

um nível energético mais elevado. Assim, a tendência seria do material voltar ao seu estado original 

de menor energia onde é mais estável. A Figura 1.1 ilustra o ciclo de um metal-minério em seus 

níveis de energia (FONTANA, 2010).     

 

Figura 1.1 - Ciclo energético de um sistema metal-minério  

      (FONTANA, 2010). 

 

Como pode ser visto na Figura 1.1, no processo de corrosão o metal tende a voltar à condição de 

minério em que se encontrava originalmente na natureza, havendo perda de energia. Desta forma, 

para a manutenção da integridade do material na condição de metal, nas suas várias aplicações, há a 

engenharia de corrosão que é a responsável pela aplicação de conhecimentos científicos e 

tecnológicos na prevenção e/ou no controle de danos provocados pela corrosão de forma viável 

economicamente e segura (FONTANA, 2010). Esta é uma abordagem puramente termodinâmica, 

ou seja, nela leva-se em consideração apenas a diferença dos níveis energéticos do metal em relação 

ao minério como a energia de ativação do processo corrosivo.  

 

Outra abordagem do processo de corrosão, também muito importante de ser levada em 

consideração, é a eletroquímica. Nesta, há a associação da passagem de corrente elétrica através de 

uma distância finita, maior do que distâncias interatômicas. Esta passagem de corrente envolve o 

movimento de partículas carregadas: íons, elétrons ou ambos. Dessa forma, na maioria das reações 

que se manifestam na presença de uma superfície metálica, ocorre a passagem de corrente elétrica 

através do metal, e a reação é eletroquímica em sua natureza (WOLYNEC, 2003).   

 

A corrosão é um grande problema, tanto do ponto de vista da segurança quanto do ponto de vista 

econômico. De acordo com Gentil (2011) e Fontana (2010), os custos associados à corrosão 

metálica nos Estados Unidos em 1975 foram avaliados em cerca de 4,2% do produto interno bruto 
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daquele país, o equivalente a 70 bilhões de dólares. No Brasil estes custos têm sido estimados em 

torno de 3,5% do seu produto interno bruto. Outro aspecto a ser considerado em relação à corrosão 

é a questão ambiental envolvendo os desdobramentos de vultosos aumentos nas extrações minerais 

para repor material deteriorado. A literatura reporta que aproximadamente 25% da produção 

mundial de aços tem esta finalidade.  

 

Certos materiais suscetíveis à corrosão sob tensão (CST), podem apresentar falhas por fratura 

quando submetidos a solicitações mecânicas em certos meios específicos, mesmo com 

carregamentos abaixo do limite de escoamento do material, após um determinado tempo. Dentre 

estes materiais podem ser citados o alumínio e suas ligas e os aços inoxidáveis austeníticos que são 

materiais que apresentam alta resistência à corrosão uniforme. Desta forma, o fenômeno da 

corrosão associado à solicitação mecânica pode mais do que provocar a deterioração do metal, ser a 

causa de acidentes por falha catastrófica de um ou mais componentes de um equipamento 

(FONTANA, 2010).  

 

Os números e os riscos envolvidos mencionados, em função de deterioração de materiais e falhas de 

equipamentos devido à corrosão ou à corrosão associada a solicitações mecânicas, vêm cada vez 

mais desafiando a engenharia na busca de novos materiais, ligas, revestimentos, inibidores e novas 

soluções de projetos e desenhos de equipamentos que ofereçam melhor desempenho e vida útil. 

 

Neste contexto, há que se considerar que os aços inoxidáveis duplex, na condição em que são 

comercializados, apresentam uma estrutura constituída por austenita e ferrita na proporção 

aproximada de 1:1, apresentando-se como uma boa alternativa técnica e de viabilidade econômica 

em aplicações da indústria do petróleo e gás, plantas químicas e de celulose, dentre outras, onde há 

presença de meio corrosivo severo associado a elevadas solicitações mecânicas estáticas e/ou 

dinâmicas, ou seja, há a ação da corrosão associada com a corrosão sob tensão e à fadiga. No 

entanto, sabe-se que, quando estes aços são submetidos a temperaturas muito elevadas a fração 

volumétrica citada de 1:1, das fases austenita e ferrita, pode variar e aí as suas boas propriedades de 

resistência à corrosão e fadiga podem ser afetadas. Processamentos tais como: soldagem, 

forjamento ou mesmo certas aplicações, podem, devido às elevadas temperaturas produzidas, 

induzir tais alterações nas frações volumétricas do aço.  

 

Desta forma, os aços inoxidáveis duplex têm despertado muito interesse em pesquisas na busca de 

um melhor entendimento do seu desempenho nas aplicações citadas e no caso especial deste 
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trabalho vem-se buscar, especialmente sobre o aço inoxidável duplex UNS S31803, um melhor 

entendimento dos efeitos da variação das frações de ferrita e austenita nas propriedades mecânicas e 

de resistência à corrosão do referido aço, com ênfase para solicitações de fadiga e de tração 

constante em meios corrosivos contendo íons cloreto, além do seu comportamento geral em termos 

de resistência à corrosão.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivos Gerais 

 

 Estudar o comportamento em fadiga sob controle de carga e em corrosão sob tensão do aço 

inoxidável duplex UNS S31803 recozido em três diferentes temperaturas: 1060°C, 1200°C e 

1300°C; 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar as modificações provocadas pelas diferentes temperaturas de recozimento nas 

frações de ferrita/austenita da estrutura do aço;  

 

  Analisar eventuais precipitações de fases intermetálicas produzidas pelos tratamentos 

térmicos; 

 

 Estudar os efeitos das alterações estruturais do aço devido aos recozimentos nas suas 

propriedades mecânicas de fadiga com controle de carga; 

 

 Estudar o comportamento eletroquímico do aço inoxidável duplex UNS S31803 recozido 

nas três diferentes temperaturas: 1060°C, 1200°C e 1300°C. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo, serão relatados resultados e considerações relativos ao estado da arte em relação aos 

aços inoxidáveis duplex e em especial o UNS S31803. A abordagem desta pesquisa será 

focada na busca do entendimento sobre as correlações da microestrutura do aço e suas 

propriedades de resistência à fadiga e resistência à corrosão por pite e sob tensão. 

 

3.1. Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Conforme relatam Pohl, Storz e Glogowski (2007) os aços inoxidáveis duplex se posicionam em 

uma classe intermediária entre os aços inoxidáveis ferríticos e os austeníticos. Estes aços têm a sua 

estrutura caracterizada pela presença simultânea das duas fases: ferrita e austenita.  Normalmente a 

proporção aproximada de cada uma delas é de 50%. A presença simultânea das duas fases nesta 

proporção confere ao aço a combinação de boas propriedades de ambas, respectivamente: elevada 

resistência à corrosão e propriedades mecânicas.  

 

Conforme relata Lippold e Kotecki (2005), os aços inoxidáveis duplex sugiram na década de 1930 

com o tipo AISI 329 que apresentava sérias dificuldades na soldagem devido ao alto teor de 

carbono e a inexistência de nitrogênio na liga. Na década de 1950 foi desenvolvida a liga CD4MCU 

que ficou reconhecida por apresentar fragilidade quando soldada. Esta liga também não tinha 

nitrogênio na sua liga. Somente a partir da década de 1980 é que houve uma grande evolução no 

desenvolvimento de ligas de aços inoxidáveis duplex. Desde então os aços inoxidáveis duplex 

ganharam grandes demandas de utilização nas aplicações de grandes demandas de resistência 

mecânica associadas à alta resistência à corrosão.  

 

A grande melhoria dos aços inoxidáveis duplex desde a sua concepção até os dias atuais em termos 

de soldabilidade pode ser atribuída aos baixos teores de carbono (< 0,03%). Os baixos teores de 

carbono são compensados com a adição de nitrogênio (Lippold e Kotecki, 2005) para a formação da 

austenita, ajudando assegurar a sua proporção de 50% na microestrutura. A presença de cromo e 

molibdênio (quando empregado) contribui para a resistência à corrosão.  

 

Devido ao alto conteúdo de ferrita na sua estrutura, aproximadamente 50%, os aços inoxidáveis 

duplex são ferromagnéticos, apresentam alta condutividade térmica e baixa expansão térmica. 
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Devido à tendência em formar precipitados em temperaturas relativamente baixas não são 

recomendados para aplicações em temperaturas superiores a 280ºC. De acordo com Lippold e 

Kotecki (2005), os aços inoxidáveis duplex são mais caros que os austeníticos não devido aos 

elementos de liga, mas ao custo de processamento final. Estes aços são significativamente mais 

resistentes que os austeníticos com limite de escoamento (σy) típico de 425MPa comparado aos 

210MPa dos austeníticos. Atualmente os aços inoxidáveis duplex têm apresentado uma boa 

tenacidade e em função de sua transição dúctil-frágil, sua faixa de temperatura de trabalho 

recomendável está limitada entre -40ºC e 280ºC.  

 

3.1.1. Balanceamento das fases austenita-ferrita nos aços inoxidáveis duplex 

 

Conforme relatado por Lippold e Kotecki (2005) e Pohl, Storz e Glogowski (2007), os aços 

inoxidáveis duplex são baseados num sistema de liga Fe-C-Cr-Ni-N, cuja composição é ajustada 

para a obtenção de uma estrutura com aproximadamente 50% de cada uma das fases austenita e 

ferrita. As ligas de aços inoxidáveis duplex se solidificam com 100% de ferrita. Com temperaturas 

de recozimento mais baixas vai sendo dado lugar parcialmente à transformação em austenita para o 

balanceamento da estrutura. Assim, estando o aço em temperaturas ligeiramente abaixo  da linha de 

solvus, conforme se pode observar na Figura 3.1, seguido de resfriamento rápido, o aço terá maior 

conteúdo de ferrita com pequena quantidade de austenita no contorno de grão. Sendo submetido o 

aço a temperaturas mais baixas e também seguido de resfriamento rápido o conteúdo de austenita 

tende a aumentar. A razão desta forma de solidificação pode ser explicada pela existência nos aços 

inoxidáveis duplex de mais elementos alfagêneos (Cromo equivalente - Creq) do que gamagêneos 

(Níquel equivalente - Nieq) na sua composição química. Conforme se apresenta na Figura 3.1, a 

relação Creq/Nieq (WRC-1992 - Welding Research Council) dos aços inoxidáveis duplex está situada 

entre 2,25 e 3,5. Como pode ser observado na Figura 3.1, com a relação de Creq/Nieq acima de 

aproximadamente 1,85 já se tem a solidificação do aço inoxidável iniciando com 100% de ferrita. 

Os valores de Creq e Nieq de acordo com WRC-1992 são dados pelas Equações 3.1 e 3.2. 

 

 

Creq = Cr + Mo + 0,7Nb                                               (Equação 3.1)                                    

 

 

Nieq = Ni + 35C + 20N + 0,25Cu                                       (Equação 3.2) 
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Figura 3.1 - Diagrama de fases para aços inoxidáveis duplex 

       (Adaptado de Lippold e Kotecki, 2005). 

 

O nitrogênio adicionado como elemento de liga tem a função de acelerar a formação de austenita e 

estabilizá-la, além de melhorar a resistência à corrosão por pite. O molibdênio, tungstênio e/ou 

cobre quando adicionados também melhoram a resistência à corrosão por pite. (LIPPOLD e 

KOTECKI, 2005).   

 

De acordo com Vjayalakshmi, Muthupandi e Jayachitra (2011), os aços inoxidáveis duplex têm 

aumentado consideravelmente a sua aplicação nos últimos anos devido à sua alta resistência 

mecânica, alta resistência à corrosão, boa soldabilidade e a crescente demanda de aplicações de 

materiais, com tais características, em componentes estruturais de plantas de reações nucleares, 

indústrias químicas, setores de óleo e gás, indústria de papel e celulose dentre outras aplicações de 

engenharia. A combinação destas propriedades citadas depende da proporção de ferrita e austenita 

presente no aço. Para os aços inoxidáveis duplex serem aplicados na indústria, muitas vezes são 

submetidos a processos que podem induzir ciclos térmicos que podem dar origem a complexas 

transformações microestruturais, afetando o balanço da proporção ferrita/austenita.  
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Segundo Mourad, Khourshid e Shared (2012), a obtenção da combinação ótima das propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex está associada ao balanço da 

fração ferrita/austenita próximo de 50% de cada uma das fases.  Este balanço, por sua vez, é obtido 

na produção do aço empregando-se uma apropriada combinação da composição química e 

tratamento térmico.  

 

Há ainda que considerar, conforme relatado por Donik et al. (2009), que a superioridade dos aços 

inoxidáveis duplex em termos de propriedades mecânicas é em decorrência não só do balanço da 

fração ferrita/austenita, mas também da existência de solução sólida intersticial de nitrogênio 

presente na composição química do aço. Quanto à alta resistência à corrosão, tanto uniforme quanto 

localizada, assim como resistência à formação de pite e trincas por corrosão sob tensão em meios 

contendo cloretos, podem ser atribuídas ao alto teor de cromo e à presença de molibdênio e 

nitrogênio na sua composição química, não tornando-os contudo imunes à corrosão sob tensão 

(CST).  

 

Como relatado por Kwon e Kim (1993), os aços inoxidáveis duplex apresentam limite de 

escoamento duas a três vezes maior que os aços inoxidáveis austeníticos, assim como maior 

resistência à propagação de trincas por CST em meios contendo cloretos do que o aço inoxidável 

ABNT 316L. A propagação de trinca por corrosão sob tensão de aços inoxidáveis duplex tem sido 

explicada pelo efeito da proteção catódica da fase austenítica pela ferrita, bem como pelo bloqueio 

da propagação da trinca pela ferrita, principalmente em tensões mais baixas. No caso da aplicação 

de tensões elevadas a trinca pode propagar transgranularmente tanto através da ferrita como da 

austenita, de acordo com o mecanismo de dissolução anódica na ponta da trinca.  A presença das 

duas fases distintas, ferrítica e austenítica, nos aços inoxidáveis duplex torna bastante complexa a 

análise da transferência de carga na microestrutura do aço quando o mesmo é submetido a algum 

carregamento. 

 

Momeni, Dehghani e Zhang (2011) em estudo sobre análise mecânica e microestrutural de um aço 

inoxidável duplex UNS S31803 submetido a trabalho mecânico a quente, discutem esta questão de 

transferência de carga na microestrutura. A ferrita e a austenita têm resistências mecânicas 

diferentes, assim como diferentes mecanismos de recuperação em alta temperatura. A ferrita 

apresenta alta energia de falha de empilhamento, tendo assim deslizamento simples e recuperação 

dinâmica em alta temperatura. Por outro lado, a austenita tem baixa energia de falha de 

empilhamento e em consequência baixa velocidade de recuperação dinâmica em alta temperatura. 
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Com isto, há a tendência de aumento da resistência mecânica pelo aumento da densidade de 

discordâncias antes que ocorra a recristalização dinâmica.  

 

Estudos mais recentes, diferentemente do que se pressupunha anteriormente, sugerem que a 

evolução da recristalização dinâmica na austenita em aços inoxidáveis duplex é limitada e mais 

lenta em comparação com a condição monofásica. Para pequenas deformações as tensões são 

absorvidas pela fase menos resistente mecanicamente, ou seja, nos aços inoxidáveis duplex é a 

ferrita.  Caso o nível de tensão aplicada seja alto, no trabalho a quente,  há transferência de carga 

para a austenita proporcionando aumento da densidade de discordância e posterior recristalização 

dinâmica. A transferência de carga em um aço inoxidável duplex causa uma distribuição da tensão 

entre a austenita e a ferrita. Cada fase absorve parte da tensão e esta distribuição da tensão, como 

relatado,  faz a interpretação da deformação ser muito complexa (MOMENI, DEHGHANI e 

ZHANG, 2011).    

 

3.1.2. Precipitação de fases nos aços inoxidáveis duplex 

 

Como relatado por Tavares et al. (2010), as “excelentes” propriedades mecânicas e de resistência à 

corrosão apresentadas pelos aços inoxidáveis duplex estão associadas a uma microestrutura 

composta unicamente de ferrita e austenita em igual proporção. No entanto, estas propriedades 

podem ser afetadas pela ocorrência da precipitação de fases indesejáveis quando o aço fica exposto 

a certas faixas de temperaturas por determinados tempos.  

 

Entre aproximadamente 600ºC e 1000ºC, dependendo do tempo de exposição do material nesta 

faixa de temperatura, pode ocorrer a precipitação de uma fase denominada fase sigma (σ), que é 

resultado de uma decomposição espinodal da ferrita, sendo a sua ocorrência preferencialmente nas 

proximidades dos contornos de grão. Na maioria dos aços inoxidáveis duplex a maior cinética de 

precipitação da fase σ ocorre entre 800ºC e 900ºC. Em aços inoxidáveis duplex e superduplex (Cr > 

25%) ricos em molibdênio pode ocorrer a precipitação de fase chi (χ) entre 700 e 900ºC. Esta fase é 

metaestável e tem a tendência em se decompor em fase σ com o aumento do tempo de 

envelhecimento com a consequente diminuição de sua quantidade (Michalska, 2006). Há ainda a 

possibilidade da precipitação de austenita secundária (γ2) proveniente de transformação ferrítica. 

Assim, as fases σ, χ e γ2 podem ser originadas conforme as reações de transformação ferrítica 

apresentadas nas Reações 3.1-3.3 (TAVARES et al. 2010). 



26 

 

 

 

 

Ainda de acordo com Tavares et al. (2010), a precipitação das fases σ, χ e γ2 diminui as 

propriedades magnéticas do aço porque a ferrita é ferromagnética enquanto que as fases σ, χ e γ2 são 

paramagnéticas. A fase σ pode ser revelada por microscopia óptica a partir de superfícies preparadas 

por polimento mecânico e atacadas eletroliticamente com solução de KOH a 10%, aplicando-se 

tensão de 3V por 15s.    

 

Segundo Sieurin e Sandström (2007), a presença de fase σ na microestrutura de aços inoxidáveis 

duplex, mesmo em pequenas porcentagens, reduz drasticamente a tenacidade do material, além de 

comprometer significativamente a resistência à corrosão, visto que Mo e Cr se difundem da ferrita 

para a fase σ, desestabilizando-a e com isto proporcionando a sua transformação em austenita. 

Segundo Londoño (1997), a taxa de corrosão nos aços inoxidáveis duplex pode aumentar em até 

oito vezes havendo a presença de fase σ. No processo de transformação de ferrita em fase σ, 

enquanto o conteúdo de Cr na ferrita é diminuído lentamente, a redução de Mo se dá muito mais 

rapidamente, forçando a difusão de Mo do interior da matriz ferrítica para o contorno de grão. 

Assim, o Mo pode ser considerado como um importante controlador da precipitação da fase σ.  

 

Tanto por modelo matemático, como por resultados experimentais de resfriamento contínuo de aços 

inoxidáveis duplex UNS S31803 a partir de 1020ºC, Sieurin e Sandström (2007) observaram que a 

porcentagem de formação de fase σ pode ser prevista pela Equação 3.3, sendo “c” a taxa de 

resfriamento em ºC/s.  

 

                                               σ (%) = 0,33 c
-1, 05

                                                  (Equação 3.3)

  

Pohl  et al. (2007) constataram que dependendo da temperatura de envelhecimento de um aço 

inoxidável duplex UNS S31803 a morfologia da fase σ pode mudar. A mudança na morfologia pode 

ser determinada por um fator de forma “ f ”, dado pela Equação 3.4, que descreve a maior ou menor 

tendência para a forma arredondada. O fator “ f ” varia de 1 a 0, sendo 1 para partícula de 

precipitado totalmente redonda e 0 para partícula de precipitado em forma totalmente plana.  

 

                                                        𝑓 = 4𝜋
𝑆

𝑃2                                                     (Equação 3.4) 
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Onde:      S -  área da partícula; 

               P -  perímetro da partícula.  

 

Tanto o aumento do valor de “ f ” como o aumento da porcentagem de fração volumétrica da fase 

sigma influenciam significativamente na tenacidade ao impacto do aço UNS S31803 até 

aproximadamente 5% da fração volumétrica da fase sigma conforme se apresenta na Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 - Influência da morfologia e fração volumétrica da fase sigma na energia de tenacidade 

ao impacto do aço UNS S31803 na temperatura ambiente.(Fonte: Adaptado de POHL et 

al., 2007). 

De acordo com Ezuber et al., (2007), nos aços inoxidáveis duplex a fase sigma se precipita nas 

proximidades do contorno de grão e é constituída principalmente por cromo e molibdênio, tendo 

como consequências a redução da ductilidade e tenacidade do material além da redução na 

resistência à corrosão por pite e corrosão em frestas. No aço UNS S31803 tem sido  observado que 

o mesmo se apresenta muito resistente à corrosão por pite na temperatura ambiente em água salina 

mesmo tendo precipitação de fase sigma, porém apresenta-se suscetível ao ataque por pite a 50ºC. 

Empregando-se microscopia óptica foi observado que os pites ocorrem no contorno de grão da 

ferrita-austenita mais intensamente na ferrita indicando a ação benéfica do nitrogênio no aumento 

da resistência à corrosão por pite na austenita onde a sua solubilidade é mais favorável. Vale 

ressaltar também a importância da presença do molibdênio no aço UNS S31803 na sua resistência à 

corrosão por pite.  

 

Conforme Michalska e Sozanska (2006), a fase χ ocorre em sistemas ternários Fe-Cr-Mo e 

quaternários Fe-Cr-Ni-Mo e Fe-Cr-Ni-Ti. Em aços inoxidáveis duplex a fase χ ocorre em menor 
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quantidade que a fase σ. Entre as temperaturas de 700ºC e 750ºC a fase χ ocorre antes da fase σ 

precipitando-se no contorno de grão da ferrita-ferrita enquanto que a fase σ é preferencialmente nas 

proximidades do contorno de grão da austenita-austenita, podendo também ser nas proximidades do 

contorno de grão da ferrita-austenita.   

 

Em temperaturas mais baixas, entre 280ºC e 550ºC,  dependendo do tempo de exposição, pode 

ocorrer a precipitação de fases fragilizantes nos aços inoxidáveis duplex causadas pela 

decomposição da ferrita em fase rica em cromo (α’) e rica em ferro (α) (Sahu et  al., 2009).  

 

De acordo com Lo, Shek e Lai (2009),  α’ é uma fase rica em Cr e a sua ocorrência nos aços 

inoxidáveis duplex se dá pela decomposição espinodal da ferrita que pode ocorrer por 

envelhecimento térmico mais intensamente na temperatura de 475ºC. Além do envelhecimento 

térmico, a decomposição espinodal da ferrita pode ocorrer também por radiação. Ambas as fases, α’ 

e α, são cúbicas de corpo centrado (CCC). 

 

Conforme Sahu et al. (2009), a decomposição da ferrita em α’ e α na faixa de temperatura entre 

280ºC e 550ºC (fragilização a 475ºC) é devida à existência de um gap de miscibilidade no sistema  

binário Fe-Cr, que é relativo aos aços inoxidáveis ferríticos, conforme se apresenta na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Diagrama de fases binário Fe-Cr. (Fonte: Adaptado de Sahu et al., 2009). 

 

Como nos aços inoxidáveis duplex há a presença de ferrita e austenita, a fragilização a 475ºC e seu 

consequente comprometimento das propriedades mecânicas do aço dependerá unicamente de 

características inerentes à fase ferrítica, tais como: fração volumétrica, distribuição na matriz, 

tamanho e forma do grão. Estes fatores afetam a natureza da precipitação e o seu grau de 

fragilização. 
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De acordo com Sahu et al. (2009), a fase α’ se solubiliza a partir de 24 horas a 550ºC. Alguns 

estudos têm apresentado duas possibilidades para o surgimento da fase  α’ (rica em cromo) e α (rica 

em ferro). Uma delas surge como já mencionado, pela decomposição espinodal da ferrita em α’ e α. 

A outra surge por nucleação e crescimento da fase α’. A decomposição espinodal é uma reação onde 

duas fases da mesma estrutura cristalina, porém de diferente composição química e propriedades, se 

formam devido à existência de um gap de miscibilidade do sistema Fe-Cr, conforme apresentado na 

Figura 3.3. Neste caso o processo ocorre mediante difusão, não havendo nucleação. A fase α’ ocorre 

em escala muito pequena, na ordem de poucos nanômetros. A solubilidade do cromo nos aços 

inoxidáveis duplex a 475ºC tem sido estimada em no máximo 12%, desta forma prevê-se que 

apenas ligas com conteúdo acima deste percentual são suscetíveis ao fenômeno da fragilização a 

475ºC. Sabe-se que o envelhecimento de aços inoxidáveis duplex entre 280ºC e 500ºC resulta em 

significativa deterioração das propriedades mecânicas do aço.  

 

De acordo com Moura et al.(2008), as fases intermetálicas se formam a partir da ferrita, geralmente 

quando o aço inoxidável duplex é submetido a processos de soldagem, trabalhos a quente ou 

aplicações em temperaturas elevadas. Como a austenita se forma por difusão durante o processo de 

resfriamento abaixo de 1300ºC, quando se resfria muito rapidamente o aço a partir desta 

temperatura, há a tendência de se obter maior porcentagem de ferrita (aproximadamente 70%) em 

relação à austenita, o que é indesejável. Neste caso a precipitação de nitreto de cromo (Cr2N ou 

CrN) na ferrita é muito favorecida devido à baixa solubilidade de nitrogênio nesta fase (Tavares et 

al., 2005). Recentes trabalhos relatam que corpos de prova resfriados rapidamente a partir de 

1300ºC têm apresentado aumento na dureza e redução na tenacidade em relação a corpos de prova 

resfriados mais lentamente. Sendo assim, pode-se considerar que ao aumentar a fração de ferrita há 

a tendência em aumentar a precipitação de Cr2N e daí a consequente diminuição da tenacidade do 

aço. Há que se ressaltar ainda que a presença de partículas de Cr2N pode gerar pontos de nucleação 

para pites de corrosão. 

 

Conforme  Londoño  (1997),  o  nitreto  de  cromo  (Cr2N)  apresenta  estrutura cristalina hexagonal  

(a = 4,760Å; c = 4,438 Å). As solubilidades do Fe e do Ni no Cr2N são muito baixas e a sua dureza 

é de aproximadamente 1300 HV. O Cr2N pode se precipitar entre 600ºC e 1050ºC, sendo mais 

comum entre 700 e 900ºC.  

O    CrN,   diferentemente   do   Cr2N,  apresenta  estrutura  cristalina   cúbica   de   corpo   centrado   

(a = 4,140Å), apresentando solubilidade do ferro um pouco maior que o Cr2N. O CrN apresenta 

ainda menor estabilidade que o Cr2N para temperaturas abaixo de 820ºC (LONDOÑO, 1997). 
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Os nitretos de cromo (Cr2N e CrN) se precipitam por mecanismo de nucleação e crescimento 

podendo a nucleação se dar a partir de discordâncias, inclusões, contornos de grão (α/α e γ/γ) e 

interfaces (α/γ). A cinética da precipitação é altamente dependente da temperatura, da composição 

química da liga e da sua história térmica (LONDOÑO, 1997). 

 

Nos aços inoxidáveis duplex os nitretos de cromo se precipitam em bastonetes de Cr2N ou plaquetas 

de CrN, ambos na ferrita. Conforme já mencionado, a formação destes precipitados é competitiva 

com a formação da austenita. Se a formação da austenita for próxima do equilíbrio, todo o 

nitrogênio tenderá estar dissolvido nela e, neste caso, como consequência, a quantidade de nitreto a 

ser formado é praticamente nula. Por outro lado, se a fração volumétrica de austenita for baixa a 

ferrita tenderá a se supersaturar em nitrogênio favorecendo a precipitação de nitretos de cromo. A 

existência de cromo, molibdênio e tungstênio acelera a cinética da precipitação de nitretos de 

cromo. O níquel como elemento gamagêneo contribui para o aumento da fração de austenita 

reduzindo assim a tendência à precipitação de nitretos de cromo. Quanto à presença de nitrogênio é 

necessário que se tenha cautela quanto à análise de sua influência. Ao mesmo tempo em que 

contribui para o aumento da fração de austenita, diminuindo a possibilidade de precipitações, pela 

tendência no aumento de precipitações na medida em que é elemento presente nestes tipos de 

precipitados, Cr2N e CrN (LONDOÑO, 1997). 

 

Na Figura 3.4 apresentam-se esquematicamente além dos precipitados mencionados anteriormente, 

fases sigma (σ), chi (χ), alfa linha (α’) e Cr2N, outras reações de precipitação que podem ocorrer 

nos aços inoxidáveis duplex e que também são dependentes do tempo, da composição química e da 

temperatura.  

 

 

Figura 3.4 - Formação de precipitados em aços inoxidáveis duplex. 

(Fonte:  Adaptado de LIPPOLD e KOTECKI, 2005). 
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Como pode ser observado na Figura 3.4 o aumento nas adições de cromo, molibdênio e tungstênio 

tende a acelerar a formação dos precipitados com consequente comprometimento da tenacidade  do 

material. 

 

Nos aços inoxidáveis duplex as fases intermetálicas normalmente se formam a partir da ferrita 

podendo ocorrer principalmente quando os mesmos são submetidos a processos de soldagem, 

tratamentos térmicos ou quaisquer outros trabalhos a quente. Neste caso quando as temperaturas 

envolvidas são muito altas pode ocorrer a precipitação de nitreto de cromo (Cr2N). Como no 

processo de resfriamento dos aços inoxidáveis duplex a austenita se forma a partir da  ferrita abaixo 

de aproximadamente 1300ºC, se este resfriamento ocorrer muito rapidamente há a tendência de se 

obter alta fração volumétrica de ferrita em relação à austenita, o que é indesejável. Com isto a 

precipitação de Cr2N é muito favorecida, haja vista a baixa solubilidade do nitrogênio na ferrita.  

 

Como complemento à abordagem sobre as prováveis precipitações de fases nos aços inoxidáveis 

duplex, apresenta-se na Tabela 3.1 um resumo das características das mesmas em termos de 

estrutura cristalina, parâmetro de rede e faixa de temperatura de maior ocorrência.   

 

Tabela 3.1 – Características das fases presentes nos aços inoxidáveis duplex 

 (Fonte: LONDOÑO et al., 1997). 
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3.1.3. Propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex  

 

Aços inoxidáveis duplex apresentam “excelentes” propriedades mecânicas. O seu limite de 

escoamento na condição recozido na temperatura ambiente se apresenta normalmente mais do que o 

dobro da maioria dos aços inoxidáveis convencionais. Isto possibilita nas suas aplicações diminuir 

consideravelmente a dimensões de espessura de paredes de vasos de pressão, tubulações e outras  

aplicações. Devido à possibilidade de fragilização a 475°C da fase ferrítica, aços inoxidáveis duplex 

não são recomendados para aplicações em projetos de vasos de pressão que operam em 

temperaturas acima de 315°C por tempos prolongados (IMOA, 2009). 

 

As propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex laminados são altamente anisotrópicas, isto 

é, apresentam grande variabilidade nas características mecânicas em função de direções diferentes 

daquela de laminação. Esta anisotropia é causada pelo alongamento dos grãos e pela textura 

cristalográfica que resulta da laminação a quente ou a frio. A aparência das duas fases, ferrita e 

austenita, no produto final de um aço inoxidável duplex laminado revela a direção do seu 

processamento no laminador. A maior resistência do aço inoxidável duplex laminado é na direção 

de laminação. Quanto à resistência ao impacto a resistência é mais alta quando o entalhe é 

posicionado perpendicularmente à direção de laminação. Assim, a tenacidade ao impacto por 

Ensaio Charpy é maior para corpos de prova extraídos na direção longitudinal em relação à direção 

de laminação, isto é, na mesma direção de laminação. As energias de impacto de corpos de prova 

extraídos na direção transversal de laminação normalmente apresentam de 1/2 a 2/3 daquelas de 

corpos de provas extraídos na direção longitudinal de laminação (IMOA, 2009). 

 

3.2. Fenômeno da fadiga 

 

O fenômeno da fadiga pode ser definido como um processo de degradação das propriedades 

mecânicas de um material que se caracteriza pelo crescimento lento de uma ou mais trincas sob a 

ação de carregamento dinâmico, levando eventualmente à fratura. A fadiga pode ocorrer em todos 

os tipos de materiais, como por exemplo: metais, cerâmicas, polímeros e compósitos. Assim, não há 

material imune à fadiga e a mesma pode ocorrer até mesmo para tensões baixas (muito abaixo do 

limite de escoamento do material) nas quais não se observam deformações plásticas macroscópicas 

significativas. A ocorrência de fadiga é favorecida pela existência de concentradores de tensão no 

material, razão pela qual nos projetos de peças sujeitas a carregamentos dinâmicos os mesmos 

devem ser evitados.   
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3.2.1. Início do processo de fadiga 

 

De acordo com Wang et. al (2013), a evolução de bandas de deslizamento (PSBs – Persistent Slip 

Bands) no relevo das superfícies de materiais sob fadiga pode ser a responsável por cerca de 90% 

do processo de início de fadiga em muitos materiais. Além disto, a nucleação e propagação de 

trincas de fadiga estão fortemente relacionadas com a rugosidade superficial dos materiais. As PSBs 

surgem com a aplicação de tensão cíclica, que provoca o deslizamento dos planos. O processo de 

formação das PSBs ocorre da seguinte forma: o deslizamento do primeiro plano provoca a projeção 

de material na superfície (extrusão) que ao ficar exposto ao ambiente é recoberto por uma camada 

de óxido que juntamente com a deformação plástica no material projetado dificultam o retorno da 

projeção de material quando ocorre a reversão do carregamento. Com a reversão do carregamento, 

eventual deslizamento no sentido contrário (intrusão) pode ocorrer nas adjacências. Assim, com 

sucessivos deslizamentos de planos, formam-se as denominadas bandas de deslizamentos ou PSBs, 

como se mostra na Figura 3.5.  

 
 

Figura 3.5 - Bandas de deslizamento de fadiga 

(Adaptado de ASM HANDBOOK, V. 19, 1997). 

 

 

Conforme Saberifar et. al (2012), defeitos tais como inclusões não metálicas, originadas durante o 

processo de fabricação, também têm significativa influência na resistência à fadiga dos aços 

dependendo do seu tamanho em relação a um valor crítico mínimo e de sua localização no material.  

 

Outros fatores, tais como: tamanho de grão, anisotropia, tipo ou tamanho de corpo de prova ou 

componente, tipo de carregamento, tratamentos térmicos e meio, também são citados por Millela 

(2013) como fatores influenciadores no processo de nucleação de trincas de fadiga.   
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3.2.2. Propagação de trinca por fadiga 

 

De acordo com Afonso (2007) e Anderson (1991), na década de 1960 deu-se início ao uso da 

Mecânica de Fratura como ferramenta para a caracterização do crescimento de trinca por fadiga. O 

conceito teórico de similaridade constituiu a base da Mecânica de Fratura, no qual o crescimento de 

uma trinca está associado a um simples parâmetro de carregamento, tal como um fator de 

intensidade de tensão. Aplicado ao caso da fadiga, este conceito de crescimento de trinca também 

pode ser caracterizado por fatores associados à intensidade de tensão, conforme se passa a detalhar 

a seguir. Para tanto, considera-se que o crescimento de uma trinca depende da existência de uma 

determinada intensidade de amplitude cíclica de tensão (ΔK), conforme se apresenta na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Curva de tensão cíclica com amplitude ΔK 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

Durante o processo de propagação de uma trinca, uma estreita faixa de deformação plástica se 

forma às margens da trinca acompanhando-a com o seu crescimento. Na região da ponta da trinca 

forma-se, excentricamente em relação à mesma, uma zona de deformação elástica que se desloca 

conforme a trinca se propaga. Na Figura 3.7 ilustra-se esta região de deformação considerada na 

propagação de trinca por fadiga.  

 

Figura 3.7 - Zonas de deformação na propagação de trinca por fadiga 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 
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Neste conceito, o crescimento da trinca por fadiga é dado segundo a Equação 3.5. 

 

                                                da/dN = f (ΔK, R)                                               (Equação 3.5) 

 

Onde:   - A  expressão  “da/dN”  é a razão entre a variação do comprimento da trinca (a) e a 

    respectiva variação do número de ciclos (N),  representando assim a velocidade de  

    crescimento da trinca por ciclo; 

 - “ΔK” é a amplitude da tensão, dada por (Kmax – Kmin); 

 - “R” é a razão de amplitude da tensão, dada por (Kmin/Kmax). 

 

Conforme Anderson (1991), experimentalmente, o crescimento de uma trinca de fadiga ocorre 

segundo 3 comportamentos distintos em função da amplitude e da frequência de tensão a que o 

material esteja submetido, conforme identificados pelas regiões dos estágios I, II e III do gráfico da 

Figura 3.8. A região I se refere ao estágio de início e crescimento instável da trinca. Na região II a 

trinca apresenta um comportamento estável de crescimento e, por último, na região III o 

crescimento da trinca apresenta um acelerado crescimento até a fratura final.  

 

Figura 3.8 - Curva sigmoidal típica de crescimento de trinca por fadiga em metais 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

A região do estágio I é fortemente influenciada pela microestrutura e propriedades mecânicas do 

material, além da tensão média aplicada e do meio. A região do estágio II tem moderada influência 

da microestrutura, propriedades mecânicas, tensão média aplica, meio e dimensões da peça. A 

região do estágio III é fortemente influenciada pela microestrutura, propriedades mecânicas e 

dimensões da peça. O meio também pode ter moderada influência neste estágio (MILLELA, 2013).    
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Quanto à trajetória de trincas de fadiga, como apresentado na Figura 3.9, de acordo como Millela 

(2013), Schön (2013) e Totten (2008), no estágio I uma ou mais microtrincas se iniciam em uma 

superfície seguindo planos de deslizamento orientados a aproximadamente 45º da direção do 

carregamento. Neste estágio as microtrincas crescem transgranularmente (em “zig-zag”) transpondo 

contornos de grãos que funcionam como barreiras ao seu crescimento até que em um destes 

contornos de grãos uma das microtrincas muda de orientação passando a ficar perpendicular à 

direção do carregamento, dando início ao estágio II. Neste estágio, esta trinca passa a ser a principal 

e a mesma domina o processo do trincamento por fadiga, apresentando frentes de avanços por ciclo 

que podem ser associadas às marcas concêntricas na superfície da fratura, denominadas “estrias de 

fadiga”. O estágio II corresponde à maior parte do dano por fadiga. No final deste estágio a trinca 

atinge um determinado tamanho crítico passando a ter um crescimento instável, que é o estágio III 

que culmina na ruptura final.  

 

Figura 3.9 - Representação esquemática dos estágios de propagação de trincas por fadiga 

(Adaptado de MILLELA, 2013). 

 

Conforme pode ser observado no gráfico da Figura 3.8 o início e a propagação de uma trinca por 

fadiga só ocorre a partir de um determinado valor de amplitude da tensão, ΔKth, identificado na 

região I do gráfico, ou seja, a nucleação de uma trinca por fadiga não ocorre imediatamente a partir 

do instante de aplicação do carregamento. A Equação 3.6 (Equação de Paris e Erdogan) descreve o 

comportamento do crescimento de trinca por fadiga na região II. 

 

                                             da/dN  = C . ΔK
m

                                                  (Equação 3.6) 

 

Os valores de “C” e “m” da Equação 3.6 são constantes obtidas experimentalmente. Inicialmente 

Paris e Erdogan propuseram para “m” o valor 4. Em estudos subsequentes, cerca de três décadas 

depois, verificou-se que “m” poderia variar de 2 a 7, dependendo do material (ANDERSON, 1991). 
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De acordo com a Equação 3.6, na região II do gráfico da Figura 3.8, a taxa de crescimento de uma 

trinca por fadiga (da/dN), para um determinado material, depende apenas de ΔK. De acordo com 

Anderson (1991), Paris e Erdogan aparentemente foram os primeiros a identificar a lei de 

crescimento de trinca por fadiga, especificamente na região II do gráfico da Figura 3.8. Outras 

formulações empíricas e semi-empíricas foram desenvolvidas para a determinação do crescimento 

de trincas por fadiga na região II e III do gráfico da Figura 3.8. 

 

Como relatado por Anderson (1991), Forman, propôs uma formulação na qual se leva em 

consideração a tensão máxima, σmax, e a tensão crítica na qual ocorre a ruptura do material, σcrit, 

conforme se apresenta na Equação 3.7.  

 

d𝑎

 dN
=

C ∆𝐾m

𝐾crit

𝐾𝑚𝑎𝑥
−  1

                                                                         (Equação 3.7) 

 

Vale ressaltar que, de acordo com Forman, Equação 3.7, quando Kcrit se aproxima de Kmax a 

velocidade de crescimento da trinca, da/dN, tende para infinito. Os valores de “C” e “m” da 

Equação de Forman não são os mesmos da Equação de Paris-Erdogan.  

  

Weertman, também de acordo com Anderson (1991), propôs uma formulação para o crescimento de 

trinca por fadiga na região II e III do gráfico da Figura 3.8, conforme Equação 3.8.  

 

d𝑎

dN
=

C ∆𝐾4

Kcrit
2 −  Kmax

2                                                                  (Equação 3.8) 

 

Semelhantemente ao observado na Equação de Forman, na Equação 3.6 de Weertman, quando Kcrit  

se aproxima de Kmax a velocidade de crescimento da trinca, da/dN, também tende para infinito. 

 

Kresnil e Lukas, de acordo com Anderson (1991), apresentaram uma modificação na Equação de 

Paris-Erdogon, introduzindo na mesma a amplitude da tensão de início da trinca, ΔKth, conforme se 

apresenta na Equação 3.9. 

                                     

                           
d𝑎

dN
=  C (Δ𝐾m – Δ𝐾th

m)                                                   (Equação 3.9) 
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Estudos subsequentes realizados por Priddle e McEvily foram feitos no sentido de modelar 

matematicamente a curva inteira de crescimento de trinca de fadiga nas regiões I, II e III do gráfico 

da Figura 3.8, levando-se em consideração a tensão crítica, Kcrit, e a amplitude de início da trinca, 

ΔKth. A seguir apresentam-se as  Equações de Priddle, 3.10, e a Equação de McEvily, 3.11. 

  

d𝑎

 dN
= C 

(Δ𝐾 − ΔKth)

(𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝐾𝑚𝑎𝑥 )
                                              (Equação 3.10) 

                                                                                             

d𝑎

dN
=   C(ΔK − ΔKth)2  (1 +

ΔK

𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝐾𝑚𝑎𝑥 
)                        (Equação 3.11) 

  

  

Conforme Anderson (1991), Elber apresentou uma importante contribuição ao estudo da 

propagação de trincas por fadiga levando em consideração o fenômeno do fechamento da trinca que 

ocorre em consequência da carga dinâmica. Foi demonstrado que o fechamento da trinca durante a 

aplicação da carga dinâmica pode contribuir para a diminuição do crescimento da trinca pela 

redução da intensidade da faixa da amplitude da tensão cíclica aplicada, conforme se apresenta na 

Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 - Curva de tensão cíclica com o efeito do fechamento da trinca  

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

Como mostrado na Figura 3.10, quando ocorre o carregamento cíclico e Kmax tende para Kmin as 

superfícies da trinca entram em contato para as tensões abaixo da tensão de fechamento da trinca, 

Kop. Desta forma, a parte da amplitude do carregamento abaixo de Kop não contribui para o 

crescimento da trinca, ficando a amplitude efetiva, ΔKef, neste caso, de acordo com a Equação 3.12. 

 

ΔKef =   K
max 

−  Kop                                              (Equação 3.12) 
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Considerando-se o efeito do fechamento da trinca passa-se a introduzir uma razão (U), de 

intensidade da tensão efetiva em relação à intensidade real da amplitude de tensão aplicada (ΔK = 

Kmax – Kmin), conforme se apresenta nas Equações 3.13 e 3.14.    

 

U =
ΔKef

ΔK
                                                              (Equação 3.13) 

 

U =  
Kmax −  Kop

Kmax − Kmin
                                                      Equação 3.14) 

 

A partir dos estudos de Elber, outros pesquisadores prosseguiram com os estudos que confirmaram 

o efeito do fechamento de trinca na sua propagação. De acordo com Anderson (1991), Suresh e 

Ritchie identificaram cinco mecanismos de fechamento de trinca por fadiga conforme seguem 

identificados nas Figuras  3.11 - 3.17. 

 

 

Figura 3.11 - Fechamento de trinca por fadiga induzido por plasticidade 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

Conforme ilustrado na Figura 3.11, durante a aplicação de carga dinâmica, intermitentemente, na 

frequência de aplicação da mesma, quando a tensão ocorre de Kmax para Kmin, a trinca tende ao 

fechamento tanto mais intensamente quanto for o nível de tensão residual na região adjacente à 

fresta da trinca. 

 

A presença de fluido viscoso na região de uma trinca por fadiga pode induzir o fechamento da 

mesma, conforme ilustrado na Figura 3.12. 
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Figura 3.12 - Fechamento de trinca por fadiga induzido por fluido viscoso 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

A rugosidade da superfície da trinca pode induzir o fechamento da mesma e esta rugosidade está 

associada à microestrutura do material, mais especificamente ao tamanho de grão. Na Figura 3.13 

apresenta-se uma ilustração da presença de rugosidade na superfície da trinca. 

 

 

Figura 3.13 - Fechamento de trinca por fadiga induzido por rugosidade 

 (Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

No estudo da mecânica de fratura há uma classificação de três modos de carregamento principais 

que contribuem para a propagação de trincas denominados modos I (trativo), II (cisalhante) e III 

(torção), conforme se apresenta na Figura 3.14 (ANDERSON, 1991). 
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Figura 3.14 - Modos de carregamento na propagação de trincas 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

No caso do fechamento de trinca por fadiga induzido por rugosidade, conforme se mostrado na 

Figura 3.13, mesmo estando o material submetido ao modo I de carregamento, devido à 

heterogeneidade da microestrutura, pode ocorrer a mudança para o modo II. O carregamento do 

modo II causa deslizamento entre as superfícies superior e inferior da trinca concorrendo para o seu 

fechamento. Dentre os modos de carregamento o considerado mais importante é o modo I, pois este 

desenvolve tensões trativas no sentido de abertura da trinca.  

 

Para baixos valores de razão “R”, onde o efeito do fechamento da trinca é mais pronunciado, 

materiais de granulação grosseira apresentam maior intensidade de amplitude da frequência da 

tensão mínima para propagação de trinca de fadiga, ΔKth, conforme pode ser observado no gráfico 

da Figura 3.15(a). Outra constatação a ser considerada é que o tamanho do grão do material não tem 

efeito significativo na amplitude efetiva, Δσef, como pode ser visto na Figura 3.15(b).     

 

 

Figura 3.15 - Efeitos do tamanho de grão da microestrutura: (a) Amplitude da tensão mínima 

para propagação de trinca por fadiga; (b) Amplitude efetiva 

(ANDERSON, 1991). 
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Dependendo do material, há a possibilidade de ocorrer transformação martensítica induzida por 

deformação na região próxima à propagação da trinca podendo causar tensão residual suficiente 

para contribuir para o fechamento por trinca de fadiga, conforme se apresenta na Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 - Fechamento de trinca por fadiga induzido por transformação microestrutural 

(Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

Finalmente, há o quinto mecanismo de fechamento de trinca por fadiga proposto por Suresh e 

Ritchie, que é o induzido por resíduos de óxidos, conforme mostrado na Figura 3.17.  

 

Figura 3.17 - Fechamento de trinca por fadiga induzido por resíduos de óxidos 

 (Adaptado de ANDERSON, 1991). 

 

O mecanismo de fechamento de trinca de fadiga induzido por resíduos de óxidos está associado 

com a propagação da trinca ocorrendo em meio agressivo do ponto de vista de corrosão, onde 

resíduos de óxidos ou outros produtos da corrosão podem se interpor entre as superfícies da trinca.  

 

3.2.3. Fatores influenciadores na fadiga 

 

São vários os fatores que podem influenciar no fenômeno da fadiga de materiais, sendo que cada 

um contribui de forma e intensidade diferente. Há que se considerar ainda que a combinação de 

mais de um dos fatores pode alterar o nível ou a natureza da influência. Os principais fatores que 
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afetam o processo de fadiga em um componente são discutidos a seguir, sendo eles: microestrutura, 

tamanho da peça ou corpo de prova, tratamento térmico, acabamento superficial, concentradores de 

tensão e tipo de carregamento.  

 

Microestrutura. De acordo com Millela (2013), o processo de iniciação e propagação de trinca de 

fadiga são extremamente influenciados pela microestrutura do material. A presença de impurezas e 

ou vazios, por exemplo, podem se tornar pontos de iniciação de trincas. Os contornos de grãos 

podem agir como barreiras para a evolução da trinca, assim o tamanho do grão da microestrutura 

tem efeito significativo no processo de crescimento de trinca de fadiga. A anisotropia da 

microestrutura pode induzir diferentes gradientes de tensão no material podendo afetar a direção das 

PSBs e, neste caso, influenciar na propagação das trincas.  

 

Tamanho da peça ou corpo de prova. O número de pontos susceptíveis à iniciação de trincas por 

fadiga na superfície de uma peça de determinado material pode ser correlacionado com o limite de 

fadiga da mesma. Esta constatação se fundamenta no fato de que quanto maior a superfície de uma 

peça do mesmo material, maior será a quantidade destes pontos susceptíveis a trincas, aumentando 

a probabilidade de falha por fadiga. Assim, pode ser considerado que, para um mesmo tipo de 

material, peças maiores apresentam menores limites de fadiga que peças menores para mesmo 

carregamento cíclico (SCHIJVE, 2005). 

 

Tratamento térmico. As condições de fabricação ou de tratamentos térmicos dos aços podem 

influenciar fortemente na sua resistência à fadiga, uma vez que, nestes casos, a microestrutura é 

fortemente afetada. Como já discutido anteriormente, o processo de iniciação da trinca de fadiga é 

preferencialmente superficial. Mudanças na estrutura da superfície, como ocorre no caso dos 

tratamentos térmicos, podem provocar alteração na resistência à nucleação de trinca de fadiga nesta 

localidade. Assim, se um tratamento térmico provocar aumento na resistência superficial de uma 

peça em relação ao seu núcleo, a nucleação de trinca de fadiga pode passar a ser mais propensa 

pelos defeitos e/ou descontinuidades localizados no seu interior. Além da microestrutura, as tensões 

residuais induzidas na superfície de peças tratadas termicamente têm efeito muito significativo na 

resistência à fadiga. Segundo Frost et al. (1999), o limite de fadiga de um material tratado 

termicamente é muito difícil de se prever, uma vez que depende de uma série de fatores além da 

microestrutura, tais como: a magnitude de tensões residuais compressivas induzidas na superfície, a 

razão entre a dureza superficial e a do núcleo do material e a profundidade da superfície endurecida, 

todos, normalmente influenciados pela taxa de resfriamento adotada.  
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Acabamento superficial.  O acabamento superficial tem uma forte influência na vida em fadiga de 

um material. Pequenos sulcos na superfície podem agir como concentradores de tensão, dando 

início a trincas de fadiga. Segundo Suresh (1998), a rugosidade é manifestada por picos e vales em 

locais onde emergem as PSBs na superfície livre do material. Os vales funcionam como micro 

entalhes. A concentração de tensão na raiz do vale potencializa o deslizamento de planos 

favorecendo a nucleação de trinca de fadiga. Além do acabamento superficial, tensões residuais na 

superfície do material podem ser induzidas por processos de fabricação, daí a importância dos 

mesmos na resistência à fadiga de componentes aplicados em máquinas.  

 

Concentradores de tensão. Componentes mecânicos normalmente apresentam, inevitavelmente, 

variações geométricas tais como: furos, mudança de direção e arestas, dentre outros tipos. Estas 

variações geométricas se comportam como se fossem entalhes, gerando na sua região um efeito 

conhecido com concentração de tensão. Um concentrador de tensão produz uma descontinuidade na 

distribuição de tensão nas suas adjacências. Um considerável aumento do valor da tensão é 

produzido na raiz do entalhe ou concentrador de tensão afetando as propriedades de resistência à 

fadiga do componente. De acordo com Schön (2013), a concentração de tensão em componentes 

mecânicos produz altas tensões localizadas, induz estado triaxial de tensões e produz alta 

deformação localizada.  

 

Tipo de carregamento. Como já foi exposto, o fenômeno de fadiga ocorre onde componentes estão 

sujeitos a tensões cíclicas. Quanto à direção, as tensões aplicadas podem ser originadas de 

carregamentos axial, de torção ou de flexão. Além da direção dos carregamentos, há ainda 

diferentes ciclos de carregamentos que podem ser aplicados a um componente, sendo que o mais 

comumente empregado em ensaios de laboratório são os ensaios com carregamento de amplitude 

constante. Na Figura 3.18 apresentam-se as possibilidades mais comuns de ocorrências de 

carregamentos de amplitude constante em função de diferentes fases possíveis: tração-compressão 

simétrica, tração-compressão assimétrica e tração pura. Para todas as possibilidades de 

carregamentos com amplitude constante apresentadas na Figura 3.18 os seus parâmetros de faixa de 

tensão (amplitude de tensão (a), tensão média (m) e razão de tensão (R), podem ser definidos 

respectivamente pelas Equações 3.15-3.18. 

                                                                ∆𝜎 =  𝜎 𝑚𝑎𝑥 − 𝜎 𝑚𝑖𝑛                                                 3.15 

 

σa =  
σ max − σ min 

2
                                                       3.16            
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σm =  
σ max + σ min 

2
                                                        3.17 

 

𝑅 =  
σ min 

σ max 
                                                               3.18 

 

 

Figura 3.18 - Modos mais comuns de carregamentos cíclicos em ensaios de fadiga: (a) tração-

compressão simétrico; (b)  tração-compressão assimétrico; (c) tração. (Adaptado de 

PERES, 2007). 

 

3.2.4. Curva S-N 

 

Também conhecida como curva ou curva de Wöhler, foi uma das principais contribuições do 

Engenheiro Wöhler para o entendimento da fadiga. Esta curva apresenta os resultados em um 

gráfico com o logaritmo do número de ciclos (Nf) até a fratura na abscissa versus a amplitude da 

tensão aplicada (tensão média ou faixa de tensões) na ordenada (SCHÖN, 2013). Na Figura 3.19 

apresenta-se uma curva de fadiga S-N típica com destaque para as regiões de baixo ciclo, alto ciclo 

e vida infinita da curva.  

 

 

                        Figura 3.19 - Curva S-N típica. (Adaptado de SCHÖN, 2013). 
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A região de baixo ciclo da curva S-N é relativa a amplitudes de tensão próximas ao valor da 

resistência estática do material (próxima ao limite de resistência). Esta região normalmente 

apresenta um patamar. A região de alto ciclo se refere a amplitudes de tensão intermediárias. Nesta 

região a resistência à fadiga aumenta com a diminuição da amplitude de tensão. Por último há a 

região denominada de vida “infinita”. Esta região é predominada por amplitudes de tensão menores 

que a de um dado valor mínimo conhecido como limite de fadiga (L). Esta região recebe esta 

denominação de vida “infinita” porque nela a fratura só ocorre para valores praticamente infinitos 

de ciclos.  

 

3.2.5. Fadiga com controle de tensão  

 

Fadiga com controle de tensão tem como função controladora do fenômeno a tensão atuante que 

oscila entre dois extremos. Neste caso, o ensaio é comumente denominado como ensaio com 

“controle de carga” (SCHÖN, 2013).  Em fadiga com “controle de carga” o nível de carregamento 

(amplitude e limites de tensão) se mantem constante. Assim, ao contrário da tensão, a deformação 

não tem uma amplitude constante e, por isso, a resistência do material pode aumentar com o tempo, 

fazendo a deformação cíclica tornar-se cada vez menor sob o mesmo nível de tensão, ocorrendo 

endurecimento cíclico. Caso contrário, se ocorrer um aumento nas deformações ao longo dos ciclos 

isso implicará na ocorrência de um amolecimento cíclico do material (FARIA, 2006). A Figura 3.20 

esquematiza esses dois comportamentos do material, quando submetidos a tensões cíclicas. 

 

 

Figura 3.20 - Comportamento cíclico de tensão e deformação de materiais submetidos a  

                         ensaios de fadiga com controle de carga. (FARIA, 2006). 
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3.3. Corrosão Metálica 

 

De acordo com Wolynec (2003), Gentil (2011) e Fontana (2010), a corrosão metálica é o resultado 

de uma reação eletroquímica na qual há a movimentação iônica pelo eletrólito, normalmente 

aquoso. A corrosão pode ocorrer sem troca de elétrons em altas temperaturas, sendo neste caso 

reação química por oxidação em altas temperaturas. Segundo Wolynec (2003), o fenômeno da 

corrosão dos metais quanto ao meio  pode, resumidamente, ser classificado em quatro grupos: 

 

 Corrosão em meio aquoso; 

 Corrosão em meio aquecido; 

 Corrosão em meios orgânicos; 

 Corrosão por metais líquidos.  

 

Para as duas primeiras formas de corrosão são estimadas cerca de 98% das incidências do 

fenômeno, respectivamente, 90% e 8%. Considerando o exposto, o entendimento do fenômeno de 

corrosão em meio aquoso deve ter especial destaque no estudo da corrosão metálica. Sendo assim, 

torna-se importante ter uma boa compreensão dos fundamentos da eletroquímica em meio aquoso, 

haja visto que por suas reações que se desenvolvem os fenômenos da oxidação e redução 

envolvidos em um processo corrosivo.   

A fim de facilitar uma abordagem sobre os mecanismos de corrosão metálica proceder-se-á  a uma 

análise das reações eletroquímicas ocorridas em uma gota de água salina sobre uma superfície 

metálica a partir da  experiência clássica de Evans, como citado por Wolynec (2003). Na Figura 

3.21, considera-se para efeito de análise, uma gota de água salina sobre uma superfície de uma 

chapa de liga ferrosa com as correspondentes reações normalmente ocorridas em um processo 

corrosivo depois de decorrido um determinado tempo. 

 

 

Figura 3.21 - Vista de elevação de uma gota salina sobre uma chapa de liga ferrosa ao carbono com 

indicação de reações de corrosão. (Adaptado de WOLYNEC, 2003). 
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Como pode ser observado na Figura 3.21, na região central ocorre reação anódica, oxidação, na 

qual há a formação de íons ferrosos e a liberação de elétrons, conforme indicado na Reação 3.4 a 

seguir. 

 

                                                                Fe          Fe
2+

  +  2e
-
                                            (Reação 3.4) 

 

Ao contrário da região central, na periferia da gota ocorre reação catódica (região de maior 

concentração de oxigênio), redução, cuja Reação 3.5 apresenta-se na sequência.  

 

                                                       O2 + 2H2O + 4e
-
             4OH

-
                                    (Reação 3.5)      

 

Os elétrons reagentes da Reação 3.5 são provenientes dos elétrons produzidos na reação anódica 

cuja migração para a região catódica se dá pela chapa metálica. O oxigênio da Reação 3.5 é 

proveniente daquele que se encontra dissolvido na gota, com isto, com o decorrer da reação vai 

sendo provocada a sua diminuição na gota. Em consequência, novo oxigênio oriundo da atmosfera 

vai se dissolvendo na gota e isto ocorre preferencialmente nas adjacências da periferia da gota 

deslocando cada vez mais a área catódica para esta região. Assim, com o decorrer da reação a região 

central vai cada vez mais se definindo como região anódica e a região periférica como região 

catódica.  

 

Como consequência das reações citadas há a precipitação de um produto final do processo 

corrosivo, produto da corrosão, cuja constituição básica é formada por FeOOH e Fe3O4 gerado nas 

Reações 3.6 e 3.7.  

2Fe
2+

  +  4OH
-
  + ½O2              2FeOOH   +    H2O                     (Reação 3.6) 

 

8FeOOH  +   Fe
2+

  +  2e            3Fe3O4   +    4H2O                    (Reação 3.7) 

 

Há ainda uma última reação que ocorre na região da periferia da gota. Nesta região, devido à 

produção de hidroxila, conforme apresentado na Reação 3.5, há aumento no pH favorecendo a 

formação de uma película de óxido (Fe3O4) na superfície do metal, conforme se apresenta na 

Reação 3.8.  

 

    3Fe   +    4 H2O               Fe3O4     +   8H
+

     +    8e
-
                         (Reação 3.8) 
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Esta película tem um comportamento passivo e é extremamente fina (aproximadamente 4nm) e, 

como é altamente aderente à superfície, apresenta a característica de inibir fortemente a ação 

corrosiva nesta região, não impedindo porém o fluxo de elétrons necessários para a reação 

(Wolynec, 2003).   

 

Toda esta abordagem sobre o mecanismo da corrosão foi feita levando-se em consideração o aço 

carbono como o metal. Diferentemente dos aços carbono, os aços inoxidáveis apresentam 

geralmente alta resistência à corrosão devido à presença de uma fina e aderente camada passiva na 

sua superfície (de 30 a 80Å). Esta camada passiva é formada principalmente pela presença de 

cromo, podendo citar ainda o molibdênio, o níquel e o nitrogênio, conforme mencionam Moura et 

al. (2008).  

 

De acordo com Lippold e Koteck (2005), apesar da presença da fina camada passiva nos aços 

inoxidáveis, isto não os torna imune à corrosão, principalmente em meios contendo íons cloreto. A 

corrosão nos aços inoxidáveis geralmente ocorre de forma localizada podendo ser das seguintes 

formas:  

 

 Corrosão por pite; 

 Corrosão em frestas; 

 Corrosão intergranular; 

 Corrosão sob tensão. 

 

3.3.1. Passivação 

 

Conforme relatado pelo ASM Internacional Handbook Committee (2003), todos os metais e ligas, 

com exceção do ouro, têm um fino filme protetor resultado de uma corrosão ocorrida da superfície 

do material, devido à reação com um meio. Se não existisse tal filme protetor, a tendência seria a 

degradação prematura dos metais e suas ligas quando expostos a meios reativos e aí os mesmos 

iriam voltar à sua condição termodinamicamente mais estável, que é a de sua origem, os óxidos 

minerais de onde foram produzidos. Estes filmes em alguns metais e ligas possuem características 

altamente resistentes à corrosão superficial. Estes filmes protetores, denominados "filmes passivos", 

são responsáveis pelo fenômeno da passivação.  O primeiro metal encontrado onde foi observado o 

fenômeno da passivação foi o ferro.  Os cientistas do século 18, Lomonosov na Rússia em 1738, 

Wenzel na Alemanha em 1782, e Keir na Inglaterra em 1790, observaram que a superfície altamente 
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reativa de ferro tornou-se inesperadamente não reativa após imersão em ácido nítrico concentrado. 

Este efeito foi chamado pela primeira vez de passivação de Schönbein. Este fenômeno inesperado 

de passivação passou desde então a ocupar uma posição de destaque no controle de processos de 

corrosão, permitindo a ampliação da utilização de materiais metálicos em muitas aplicações da 

engenharia.  

 

A possibilidade de quebra do filme passivo de um metal ou liga pode inviabilizar a sua aplicação 

em algumas situações devido ao risco da ocorrência de falhas por corrosão uniforme, corrosão sob 

tensão, fadiga corrosão, corrosão intergranular, dentre outras. O desenvolvimento dos aços 

inoxidáveis na década de 1920 é considerado como uma das principais aplicações do fenômeno da 

passivação. Este desenvolvimento tem contribuído significativamente para as modernas tecnologias 

de novas ligas resistentes à corrosão, tais como as ligas ferrosas cromo-níquel (ASM Internacional 

Handbook Committee, 2003).  

 

Conforme exposto, a passivação tem uma grande importância para a tecnologia de controle 

da corrosão. Se não existissem os filmes passivos, a maior parte das tecnologias que dependem da 

utilização de metais e suas ligas não poderiam existir, porque o fenômeno da passivação ainda 

continua sendo o elemento chave no controle de processos corrosivos. Cromo, níquel, titânio, ferro 

em ambientes oxidantes, aços inoxidáveis, dentre outros, são exemplos de metais e ligas que 

apresentam suscetibilidade à passivação. Uma importante característica de um metal ou liga com 

passivação é a existência de uma curva de polarização típica conforme apresentado na Figura 3.22 

(ASM Internacional Handbook Committee, 2003).  

 

 

Figura 3.22 - Curva de polarização potenciodinâmica típica de metal ou liga que apresenta   

passivação. (Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003).  
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Na Figura 3.22, onde a curva de polarização anódica é típica de um de metal que apresenta 

característica de passivação, a corrente aumenta inicialmente com o aumento do potencial. Quando 

o potencial atinge o valor do potencial de passivação (Ep), e a densidade de corrente crítica para a 

passivação, (ic), é alcançada, ocorre uma queda pronunciada na densidade de corrente (diminuição 

da taxa de corrosão). Este é o início da passivação, e a densidade da corrente se mantém baixa (ip) 

mesmo polarizando o eletrodo, ou seja, com o potencial sendo aumentado até valores mais elevados 

(ASM Internacional Handbook Committee, 2003).  

 

Como pode ser observado na Figura 3.22, o metal ou liga com característica de passivação torna-se 

passivo quando se aumenta o seu potencial na direção anódica. Acima de um determinado potencial 

Ep, observa-se uma brusca diminuição na corrente (está relacionado com a taxa de dissolução 

anódica) comparado com valores mais baixos de potencial anódico. Esta diminuição da corrente 

com a consequente diminuição da taxa de dissolução anódica ocorre devido à formação de uma 

película passivante. Prosseguindo-se com o aumento do potencial, atinge-se uma terceira região da 

curva, relativa à região anódica transpassiva onde pode originar pites de corrosão. Neste nível de 

potencial (em torno de 1,2V) ocorre grande evolução de oxigênio e a camada passiva torna-se 

instável. Na zona passiva pode ocorre a geração de pites, pela desestabilização da camada passiva, 

na presença, por exemplo, de íons cloreto.  

 

Como já relatado anteriormente, o fenômeno da passivação pode ser usado para controlar a 

corrosão através de alternativas que visam propiciar um potencial anódico passivo na superfície a 

ser protegida contra a corrosão. De acordo com ASM Internacional Handbook  Committee (2003), a 

seguir enumeram-se as cinco alternativas que têm sido aplicadas no controle dos processos 

corrosivos a partir da passivação: 

 

 Empregando-se um potenciostato, aplica-se um potencial na zona de passivação visando 

proporcionar o que se denomina de proteção anódica. Neste caso deve-se estar atento no caso 

da solução apresentar íons desestabilizadores da camada passiva; 

 

 Para meios que contenham elementos que causam corrosão, tais como íons cloreto, o 

potenciostato ou outros dispositivos que controlam o potencial podem ser usados como 

mencionado acima, neste caso, para definir o seu valor na região passiva, abaixo do potencial 

crítico para a corrosão por pite. 
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 As ligas ou metais que formam espontaneamente um filme passivo, por exemplo, aço 

inoxidável, níquel, titânio e suas ligas, são indicados para aplicações que exigem resistência à 

corrosão uniforme.  

 

 Pré-tratamento de superfície pode ser empregado em ligas passiváveis. O uso do pré-tratamento 

tem sido uma prática muito utilizada em aços inoxidáveis por muitos anos. O processo de 

passivação envolve a imersão de peças de aço inoxidável completamente desengraxadas em 

uma solução de ácido nítrico seguido por uma lavagem em água limpa e quente. A solução mais 

utilizada para pré-tratamento de aços inoxidáveis é a solução de ácido nítrico a 20 % em 

volume a aproximadamente 49°C. O tempo de imersão recomendado é de 30 minutos.  

 

 Modificação do meio para produzir uma superfície passiva. Agentes oxidantes, tais como o 

cromato e ácido nítrico concentrado, são exemplos de soluções de passivação que mantêm um 

estado passivo em alguns metais e ligas. 

 

A possibilidade de ocorrência de passivação em um determinado metal ou liga pode ser avaliada 

pela análise da termodinâmica da passivação. Uma valiosa ferramenta para esta análise 

termodinâmica é o diagrama de potencial de eletrodo em função do pH do meio, conhecido como 

Diagrama de Pourbaix .  

 

A Figura 3.23 mostra um diagrama de potencial em função do pH para o sistema ferro - água. Os 

três domínios teóricos mostram numa base termodinâmica as condições de pH , onde a corrosão não 

é possível (imunidade à corrosão), onde há a formação de película protetora pelo produto da 

corrosão que confere proteção contra a corrosão (passivação), e por último onde a corrosão é 

esperada. Vale ressaltar que, apesar da grande importância deste diagrama, o mesmo apresenta 

limitações na medida em que não leva em consideração a cinética dos mecanismos de corrosão 

assim como as condições de aderência dos produtos da corrosão.  

 

No diagrama da Figura 3.23, acima da linha A de equilíbrio ocorre evolução de oxigênio e abaixo 

da linha de equilíbrio B ocorre evolução de hidrogênio. Estes tipos de diagramas podem, portanto, 

ser utilizados como uma base para a identificação das regiões, passiva, ativa e transpassiva. Assim, 

os potenciais acima da linha de evolução de oxigênio (linha A) estão na região transpassiva. Além 

disso, este tipo de diagrama pode ser usado para interpretar os motivos de perda da natureza 

protetora do filme passivo na região transpassiva (ASM Internacional Handbook Committee (2003).  
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Figura 3.23 - Diagrama simplificado de equilíbrio potencial de eletrodo em função do pH para 

sistema ferro-água (Diagrama   de   Pourbaix). 

(Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

Por exemplo, o filme de passivação em aços inoxidáveis que contêm cromo III , em potenciais mais 

altos, é oxidado para o cromo VI , e o  filme de Cr2O3 de proteção torna-se solúvel, resultando na 

perda de resistência à corrosão. Normalmente, a região passiva das curvas de polarização 

corresponde aos potenciais nos diagramas de equilíbrio onde o filme passivo é estável. No entanto, 

apesar da região ativa das curvas de polarização normalmente serem marcadas como região de 

corrosão nos Diagramas Pourbaix, isto nem sempre é o caso. Por exemplo , o ferro pode passivar 

em soluções de ácido sulfúrico, sob condições onde os diagramas que predizem a corrosão e, por 

conseguinte, uma condição ativa, mas a taxa de dissolução passiva do filme é tão lenta que o filme é 

metaestável e assim, evita a dissolução metálica (ASM Internacional Handbook Committee (2003).  

 

Do ponto de vista da cinética, a passivação pode ser caracterizada como uma das condições 

existentes numa superfície de metal, devido à presença de uma película protetora, que reduz 

significativamente a taxa de corrosão, embora a partir de considerações termodinâmicas a 

expectativa seria de corrosão ativa.  

 

As curvas de polarização anódicas obtidas a partir de um sistema real, sob condições práticas, são 

mostradas na Figura 3.24 onde se pode observar uma comparação entre as curvas de polarização 

potenciodinâmica de uma liga de ferro e de um aço inoxidável ABNT 304L em uma solução de 

H2SO4.  
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Figura 3.24 - Curvas de polarização potenciodinâmica de liga ferro e de um aço inoxidável ABNT 

304L em solução de H2SO4.  

(Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

Na Figura 3.24 pode-se notar, claramente, nas curvas de polarização, que o aço inoxidável, por ter a 

camada passiva, apresenta taxa de corrosão desprezível, no entanto, a liga de ferro sofre intensa 

corrosão. A partir da curva de polarização potenciodinâmica pode ser identificado também o 

potencial de corrosão (Ecor) que é um potencial misto de evolução de reações anódicas e reações 

catódicas.  

  

3.3.2. Corrosão por pite 

 

De acordo com ASM International Handbook Committee (1992),  a corrosão por pite é uma forma 

de ataque de corrosão extremamente localizada e caracterizada por apresentar uma região atacada 

muito pequena comparada à área total exposta ao meio corrosivo. Este tipo de corrosão acontece em 

aços inoxidáveis na maioria das vezes na presença de meios contendo cloretos ou quando há 

passivação incompleta, conforme relata Pannoni (2004).  A corrosão por pite resulta da quebra da 

camada passiva do aço inoxidável, motivada por características metalúrgicas tais como inclusões, 

contorno de grão ou constituintes intermetálicos (Lippold e Koteck, 2005). A quebra da camada 

passiva dá origem à formação de uma célula eletroquímica, sendo a parte anódica a área ativa e a 

parte catódica a passiva.  

 

Este tipo de corrosão é típico de metais/ligas que formam uma fina película protetora de óxido ou 

hidróxido de cerca de 30 a 80 Å de espessura, denominada camada passiva. Alguns exemplos de 

materiais que formam esta camada passiva são os aços inoxidáveis, ligas de níquel e cromo, 
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alumínio e outros (Gemeli, 2001). A película passiva quando íntegra, diminui significativamente o 

contato entre o eletrólito e o metal (anodo). Desta forma, a densidade da corrente anódica passa a 

ser praticamente constante e de 1 a 10µA/cm
2
. Isso equivale a afirmar que o material poderá sofrer 

corrosão, mas com uma taxa desprezível. No entanto, quando a película protetora se rompe, forma-

se uma célula eletroquímica em que o anodo é a pequena área metálica exposta pela ruptura do 

filme e o catodo a área maior, protegida pela película. A diferença de potencial entre essas duas 

regiões provoca um fluxo de corrente intenso, com rápida corrosão da área anódica. Uma vez 

iniciada a formação do pite, ela continuará por um processo auto catalítico.  

 

Para se compreender melhor o mecanismo de surgimento e propagação de pites é importante se 

definir o potencial de pite (Epite). Potencial de pite é o valor de tensão elétrica limite a partir do qual, 

em um determinado meio, se inicia a formação de pequenas cavidades na superfície do metal. 

Quanto maior o Epite mais resistente é o material a este tipo de corrosão (Gemeli, 2001). 

 

De acordo com ASM International Handbook Committee (1992), a camada passiva de um metal   é 

formada por um filme de óxido hidratado fortemente aderido á sua superfície. Aplicando-se um 

potencial a este metal, quando o mesmo se aproxima de seu Epite, ocorre a acumulação de anions 

cloreto na sua película passiva devido à atração eletrostática entre os anions Cl
- 
e a película positiva. 

 

Os anions Cl
-
 tendem a substituir a água dos óxidos hidratados formando complexos metal/cloreto, 

que por serem solúveis, são facilmente removidos da película, desintegrando-a. Surge, então, meios 

com alta concentração de anions Cl
-
 com baixo pH, conforme se explica pela Reação 3.9. 

 

 

FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2(s) + 2HCl(aq)                              (Reação 3.9) 

       

 

A solução de HCl formada na Reação 3.9 acelera o surgimento de íons Fe
+2

, que recebe a 

denominação de dissolução anódica. Os íons Fe
+2

 formados se dirigem á superfície onde formam 

uma camada de Fe(OH)3. Como a camada de Fe(OH)3  é  porosa, a mesma permite a entrada de 

novos íons Cl
-
. Ocorre então a atração de mais anions cloreto que balanceiam as cargas dentro do 

pite formando ácido clorídrico dentro dos mesmos.  

 

 O pH da solução dentro do pite é sempre ácido, podendo ser inferior a 1,0, independentemente do 

pH da solução ser ácido ou básico externamente ao pite. Na Figura 3.25 apresenta-se o mecanismo 

das reações de formação de um pite (Fontana, 2010). 
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Figura 3.25 - Mecanismo de formação de pites 

(Adaptado de FONTANA, 2010). 

 

Com a diminuição do pH, aumenta-se a taxa de corrosão do metal e também a concentração de íons 

cloreto. Desta forma, o metal fica mais exposto ao meio corrosivo, gerando um processo 

autocatalítico de corrosão. Os elétrons gerados dentro do pite são consumidos pelo oxigênio da 

solução aerada. Sem este consumo de elétrons, o crescimento dos pites não seria possível (GENTIL, 

2012). 

 

Ao contrário dos halogenetos, há elementos químicos que em determinadas proporções, são capazes 

de aumentar a resistência á corrosão por pites dos aços inoxidáveis. Estes elementos atuam na 

estabilização da camada passiva, retardando o seu rompimento ou auxiliando na sua reconstituição. 

Dentre estes elementos podem ser citados: cromo, molibdênio (considerado o principal), níquel, 

nitrogênio e titânio (FONTANA, 2010). 

 

Coforme relata Kang e Lee (2013), o aumento do teor de Cr, Mo e N nos aços inoxidáveis melhora 

a resistência à corrosão por pite em solução contendo cloretos. Uma forma comum de se prever a 

susceptibilidade de um aço inoxidável à corrosão por pite é empregando-se o fator PREN (Pitting 

Resistence Number), que é um indicador de resistência à corrosão por pite, dado pela Equação 3.19. 

 

PREN = %Cr + 3,3(%Mo) + 16(%N)                                 (Equação 3.19)  

 

Havendo a presença de tungstênio, este elemento também poderá influenciar no PREN, conforme se 

apresenta na Equação 3.20 (NASCIMENTO et  al., 2008). 
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PREN  = %Cr + 3,3(%Mo + %W) + 16(%N)                          (Equação 3.20) 

 

Desta forma, nos aços inoxidáveis duplex, pode ser previsto o PREN para cada uma das fases, 

austenita e ferrita, em função da composição específica de Cr, Mo e N de cada uma delas. 

Conforme relata Kang e Lee (2013), é importante observar que como nos aços inoxidáveis duplex 

há duas fases, a composição química de Cr, Mo e N de cada uma das fases depende de suas frações 

volumétricas, que por sua vez depende da taxa de resfriamento. Mudança no balanceamento dos 

três elementos chave para o potencial de pite das fases poderá causar diferentes comportamentos em 

relação à resistência à corrosão das mesmas. No entanto, há de se observar, conforme relata 

Hoffmeister e Lothougkum (1994), que muito embora a ferrita tenha maior teor de cromo que a 

austenita, o maior conteúdo de nitrogênio solubilizado nesta última pode induzir a iniciação de pite 

da austenita para a ferrita.   

 

Kang e Lee (2013) relatam que os processos de soldagem podem ser considerados como um dos 

processos de fabricação mais críticos no que diz respeito á obtenção de fração volumétrica de 50% 

de ferrita e 50% de austenita nos aços inoxidáveis duplex, devido à grande tendência na formação 

de fases deletérias produzidas nos resfriamentos e reaquecimentos interpasses do processo.  

Geralmente as frações de ferrita e austenita variam pelo surgimento de compostos como carbonetos 

e nitretos de cromo além de fases intermetálicas com σ, χ e austenita secundária (γ2), afetando 

propriedades mecânicas, principalmente tenacidade.  

 

A precipitação destas fases nos aços inoxidáveis duplex está associada à energia de soldagem, heat 

input, e à composição química do material. Baixa energia de soldagem induz o aumento na fração 

de ferrita, pelo resfriamento rápido, o que favorece à formação de nitreto de cromo, reduzindo a 

tenacidade do material. As partículas de nitreto de cromo facilitam a nucleação de pite tão 

intensamente a ponto de não ser recomendada a aplicação de aços inoxidáveis duplex com menos 

de 25% de austenita em certas aplicações (KANG e LEE, 2013).  

 

Por outro lado, alta energia de soldagem ou exposição dos aços inoxidáveis duplex na faixa de 

600ºC a 1000ºC pode causar a precipitação de fases intermetálicas frágeis. Desta forma para a 

soldagem de aços inoxidáveis duplex tem sido recomendada energia de soldagem entre 1,5 a 2,0 

kJ/mm (KANG e LEE, 2013). 

 

De acordo com Yang, Wang e Guan (2013), ciclos térmicos de soldagem podem levar à formação de 
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finos precipitados de austenita secundária no interior do grão da ferrita diminuindo a sua resistência 

à corrosão pelo empobrecimento de cromo e molibdênio. Outro efeito importante em relação à 

resistência à corrosão por pite a ser considerado em relação à aplicação de soldagem em aços 

inoxidáveis duplex é a tensão residual e deformação induzida pelo processo. A intensidade do efeito 

da tensão e da deformação na resistência à corrosão por pite depende do seu tipo (tração ou 

compressão), intensidade ou grau de trabalho a frio e meio. 

 

De acordo com resultados obtidos por Yang, Wang e Guan (2013), especificamente no caso do aço 

inoxidável duplex UNS S31803, observou-se, em ensaio de polarização dinâmica, um pequeno 

aumento em seu potencial de pite com aumento da tensão elástica aplicada no material, porém um 

significativo aumento na densidade de corrente de corrosão com aumento da tensão elástica 

aplicada.   

 

De acordo com Pannoni (2004), Yafei et al.(2015) e Naghizadeh et al.(2015), os três mecanismos 

apresentados a seguir são os mais bem aceitos para explicar a iniciação de um pite: 

 

1º.  Mecanismo da ruptura da película. Neste pressupõe-se o surgimento de uma fissura na 

camada passiva originada por uma ação mecânica qualquer dando origem ao acesso de 

ânions agressivos (em particular halogenetos) que tendem formar complexos com os íons 

metálicos; 

 

2º. Mecanismo da penetração.  Considera-se que há a transferência de íons agressivos através 

da película até a interface metal-óxido. Este mecanismo tende ocorrer quando há 

simultaneamente películas passivas muito desordenadas associado simultaneamente a 

elevado valor de campo elétrico; 

 

3º. Mecanismo de absorção. Este mecanismo inicia-se pela formação de complexos na 

superfície que são transferidos ao meio mais rapidamente que os íons Fe
3+

. Desta forma 

ocorre uma destruição local da camada passiva originando o seu afinamento até a sua total 

eliminação originando-se assim, nesta localidade a formação do pite. 

  

Conforme Milella (2013), os mecanismos citados são potencializados pela desestabilização da 

camada passiva do metal, sendo no caso dos aços inoxidáveis, pela presença de íons Cl
-
 ou S

-
. 

 

De acordo com Pannoni (2004), o crescimento do pite ocorre a partir do início da destruição da 



59 

 

 

película passiva quando há uma enorme densidade de corrente devido à reduzidíssima área do pite 

neste momento. Nesta condição a repassivação é muito dificultada devido a precipitação de uma 

película salina. A hidrólise dos íons metálicos provoca acidificação dentro do pite contribuindo para 

dar continuidade ao processo de crescimento do pite.  

 

Especificamente nos aços inoxidáveis duplex, devido à existência de duas fases, há uma formação 

heterogênea da camada passiva resistente à corrosão, tendo a presença principalmente de Cr e Mo 

naquela formada na ferrita e Ni e N na camada formada na austenita. Há uma relação linear entre o 

potencial de corrosão e a taxa Cr/Fe na camada passiva de vários aços inoxidáveis, inclusive no aço 

inoxidável duplex UNS S31803, conforme pode ser verificado no gráfico da Figura 3.26 (VIGNAL 

et al., 2010). 

 

Figura 3.26 - Relação entre potencial de corrosão de fases metálicas e a taxa Cr/Fe na camada 

passiva  

(Fonte: Adaptado de VIGNAL et al., 2010). 

 

Como pode ser observado no gráfico da Figura 3.26 a composição química da camada passiva pode 

ser modificada pela condição de preparação da mesma em aços inoxidáveis: polido ou atacada 

quimicamente. De acordo com Vignal et al. (2010) a taxa Cr/Fe na camada passiva, obtida por 

espectroscopia Auger (técnica de análise de superfície de materiais pela energia cinética de elétrons 

emitidos pela amostra), se situa entre 0,25 e 0,75 para polimento mecânico e entre 0,75 e 1,0 após 

ataque com ácido nítrico e acima de 1,0 após ataque com ácido oxálico. O potencial de corrosão, 

Ecor(mVECS), apresenta aumento linear com o aumento da taxa de Cr/Fe de acordo a correlação 

apresentada na Equação 3.21. 

 

                                      Ecor (mVECS)   =   388 ± 20   +  215  ± Cr/Fe                           (Equação 3.21)  
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A taxa Cr/Fe na camada passiva depende ainda de vários outros parâmetros tais como: orientação 

cristalográfica, composição química e propriedades do aço inoxidável.    

 

Outra constatação também observada por Vignal et al. (2010) na ferrita de um aço UNS S31803, foi 

a correlação de linearidade entre a tensão superficial localizada induzida por polimento mecânico e 

o potencial de corrosão, Ecor(mVECS),  onde este último aumenta proporcionalmente com o primeiro, 

conforme se apresenta na Figura 3.27. 

  

 

Figura 3.27 – Evolução do potencial de corrosão no aço UNS S31803 com a tensão superficial 

localizada. (Fonte: Adaptado de VIGNAL et al., 2010). 

 

De acordo com Vignal et al. (2010) a tensão superficial localizada foi determinada numericamente 

adotando-se método de elementos finitos baseando-se em valores de componentes de tensor de 

rigidez em coordenadas cristalográficas da austenita e da ferrita, coeficiente de expansão térmica e 

temperatura. Assim, o potencial de corrosão da ferrita, Ecor(mV/ECS)ferrita, pode ser 

correlacionado com a tensão localizada na ferrita (α), de acordo com a Equação 3.22. 

 

                                Ecor(mVECS) =   303 ± 11 -  0,52 ± 0,04 . α (MPa)                        (Equação 3.22)   

 

Conforme pode ser observado no gráfico da Figura 3.24 não foi observada variação significativa no 

potencial de corrosão da austenita com a variação da tensão localizada induzida por polimento 

mecânico.  

 

3.3.3. Corrosão em frestas 

 

De acordo com ASM Internacional Handbook Committee (2003), corrosão em frestas é uma forma 
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de corrosão localizada que afeta muitas ligas que normalmente apresentam camada passiva 

protetora. Os aços inoxidáveis, particularmente aqueles com pouco ou nenhum molibdênio, são 

propensos a corrosão em frestas. A presença de meios contendo cloreto intensifica a ação da 

corrosão em frestas, dai grande atenção tem sido direcionada para a identificação e 

desenvolvimento de ligas mais resistentes para aplicações marítimas e em certas indústrias de 

processo, tais como papel e celulose.  

 

A corrosão em fresta é uma das formas mais prejudiciais de degradação de estruturas de engenharia 

diversas, tais como juntas sobrepostas em aeronaves, tubos com flange em plantas de 

processamentos químicos, superfícies metálicas sob revestimentos de proteção, etc. A corrosão em 

frestas  ocorre quando uma superfície metálica molhada está em estreita proximidade com uma 

outra superfície, como mostrado esquematicamente na Figura 3.28. Tipicamente, a separação média 

(g) entre as duas superfícies é de 0,1µm e 100µm. Para algumas combinações de materiais/meio, 

este arranjo geométrico pode levar à acelerado ataque da superfície do metal. Existem inúmeros 

casos práticos de geometrias que levam à corrosão em frestas. Em quase todas as estruturas de 

engenharia, existem muitas possibilidades nas quais duas ou mais peças são posicionadas em 

estreita proximidade, como descritas anteriormente. A existência da fresta possibilita a presença de 

eletrólito que é um dos requisitos para a corrosão. Como infelizmente é quase impossível evitar a 

presença de eletrólito nas frestas, daí a valorização deste tipo de corrosão como uma importante 

forma de degradação de estruturas metálicas (ASM Internacional Handbook Committee, 2003).    

 

                       

Figura 3.28 - Representação esquemática de uma Fresta. 

(Fonte: Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

Conforme apresentado na Figura 3.28, o substrato metálico é o material de interesse e este faz parte 

da geometria que dá origem à fresta.  

 

A corrosão em frestas envolve três tipos fundamentais de processos: reações eletroquímicas, reações 

químicas homogêneas e transporte de massa. As reações electroquímicas incluem tanto a dissolução 
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como reações de redução. As reações químicas homogêneas incluem hidrólise, reações de 

precipitação, e reações de oxidação/redução homogêneas de espécies dissolvidas. Estas reações 

podem ter efeitos substanciais sobre a agressividade do meio nas frestas, em particular no que diz 

respeito ao seu pH. O transporte de massa por difusão e convecção geralmente tende a minimizar as 

diferenças entre as condições na região da fresta e aquelas na superfície totalmente exposta. No 

entanto, as pequenas aberturas das frestas levam a severa restrição de transporte de massa, 

permitindo grandes diferenças de concentração e potencial electroquímico entre a superfície 

totalmente exposta e a região das frestas A geometria de uma fresta tem grande influência na 

corrosão em frestas. As duas dimensões que caracterizam uma fresta são, a sua abertura (g) e a 

profundidade ou comprimento (l), que exercem uma grande influência sobre a iniciação e 

propagação da corrosão em frestas. Em geral, quanto mais apertada a abertura da fresta mais intenso 

é o processo corrosivo. Apesar dos aços inoxidáveis serem reconhecidos como suscetíveis à 

corrosão em frestas adições de níquel e cromo, juntamente com molibdênio e nitrogênio podem 

aumentar a resistência do material a este tipo de corrosão (ASM Internacional Handbook 

Committee, 2003).  

 

A composição química do meio também pode afetar a corrosão em frestas. A presença de íons 

agressivos concentrados ao longo do tempo na fresta leva à ruptura da camada passiva do metal. O 

pH da solução também tende a influenciar o tempo para o início da corrosão em frestas. Com 

valores de pH mais alcalinos a tendência é aumentar o tempo de iniciação do processo corrosivo. 

Tal como em outras formas de corrosão localizada, potenciais mais anódicos aumentam a corrosão 

em frestas. Este potencial pode ser desenvolvido devido à presença de oxidantes dissolvidos, tais 

como o oxigênio ou cloro. O aumento da temperatura também é um catalisador para a corrosão em 

frestas, e por isso, é a base para vários ensaios de corrosão acelerada.  

 

O principal meio de prevenção de corrosão em frestas é o emprego de um projeto cuidadoso. Na 

medida do possível, materiais que apresentam camada passiva não devem ser aplicados em 

situações onde haja frestas. Uma concepção cuidadosa deve se orientar por projetos onde as frestas, 

na medida do possível, tenham maiores aberturas (g) e menores comprimentos (l). Estas medidas 

conduzem a uma maior dificuldade para o desenvolvimento de reações químicas agressivas e a uma 

menor queda de potencial no interior da fresta. A obtenção de frestas muito apertadas a ponto de 

impedir a entrada de eletrólito do meio é praticamente impossível de se obter na prática, 

principalmente no longo prazo com o uso do equipamento. Além disto, frestas muito apertadas 

apresentam um elevado efeito de capilaridade na sucção do eletrólito do meio e dificultam o fluxo 
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de eletrólito do seu interior para a parte externa e vice-versa. O fluxo de eletrólito nas frestas já foi 

demonstrado como favorável à inibição deste tipo de corrosão (ASM Internacional Handbook 

Committee, 2003).  

 

3.3.4. Sensitização e corrosão intergranular 

 

A sensitização é o efeito da precipitação de carbonitretos de cromo e que poderá promover a 

corrosão intergranular se o material for exposto a um meio específico. A sensitização é um processo 

no qual ocorre a redução localizada da resistência à corrosão de alguns aços inoxidáveis, inclusive 

dos duplex, devido à precipitação de fases tais como carbonetos de cromo, nitretos e fase α’, dentre 

outras fases intermetálicas como fase σ e fase χ. Como estas fases são ricas em cromo, a 

precipitação das mesmas pode produz como resultado a redução de cromo nas suas proximidades 

tornando o aço vulnerável à corrosão nestas localidades (Gong et. al., 2010). 

 

Nos aços inoxidáveis pode ocorrer a corrosão intergranular em determinada região devido ao 

empobrecimento de cromo abaixo de 12% causado pela sensitização. A sensitização além de 

propiciar a corrosão intergranular pode favorecer a nucleação e crescimento de trincas originadas 

por corrosão sob tensão. Estudos têm demonstrado que deformações plásticas potencializam a 

cinética da sensitização em aços inoxidáveis austeníticos (Jin-Long, 2012). 

 

Os aços inoxidáveis duplex apresentam boas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão em 

vários meios agressivos. No entanto, em situações onde há soldagem ou tratamentos térmicos tem 

surgido problemas devido às mudanças estruturais. Os tratamentos térmicos ou soldagem (nas 

regiões afetadas pelo calor)  induzem a precipitação de fases indesejáveis tais como carbonetos (em 

ligas com C > 0,03%), nitretos de cromo, fase α’ rica em cromo, e outras fases intermetálicas como 

fase σ, que resultam na redução das propriedades de corrosão devido à presença de regiões 

empobrecidas de cromo. Daí a suscetibilidade dos aços inoxidáveis duplex à corrosão intergranular 

(Gong et. al., 2010; Ortiz et. al., 2013). A corrosão intergranular é influenciada pela forma, tamanho 

e distribuição microestrutural das fases que constituem a liga, que por sua vez dependem da sua 

composição química, tratamentos térmicos e histórico de deformações (Pardo et. al., 1991). 

 

3.3.5. Fadiga corrosão 

 

Fadiga corrosão se refere ao fenômeno de trincamento nos materiais provocado por ações 

combinadas de carga cíclica e um meio corrosivo que pode ser líquido ou gasoso. Este fenômeno é 
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conhecido por ocorrer em muitas ligas metálicas em uma ampla gama de meios e é considerado 

como uma importante causa de falhas em estruturas de engenharia.  

 

A caracterização e compreensão da cinética dos mecanismos de fadiga e de corrosão são essenciais 

para a previsão de vida útil, para o controle da fratura, e para o desenvolvimento de ligas resistentes 

à estas condições combinadas. A taxa de crescimento de trinca produzida por fadiga na maioria das 

vezes é muito superior quando o meio é corrosivo comparado com um meio neutro, como por 

exemplo, no vácuo. Quanto às características do meio corrosivo, a taxa de crescimento de trinca 

referida pode ser dependente de um grande número de variáveis químicas e eletroquímicas (ASM 

International Handbook Committee, 1997). 

 

Vários mecanismos de fadiga corrosão têm sido propostos para explicar as taxas de crescimento de 

trinca. Dentre estes mecanismos podem ser destacados os seguintes: - mecanismo de trincamento 

induzido por hidrogênio, mecanismo de dissolução anódica na ponta da trinca e mecanismo de 

redução de energia de superfície. O fenômeno do trincamento por fadiga corrosão pode estar 

envolvido pela ocorrência única ou mútua dos três mecanismos (ASM International Handbook 

Committee, 1997). 

 

Muitos pesquisadores acham que os mecanismos de dissolução anódica e de trincamento induzido 

por hidrogênio são competitivos, de modo que apenas um deles faz a maior contribuição para o 

trincamento e neste caso o processo de menor influência poderia ser ignorado. No entanto, tem-se 

constatado que ambos os mecanismos (dissolução anódica e evolução de hidrogênio) podem ocorrer 

simultaneamente na ponta da trinca (ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Além dos mecanismos de fadiga corrosão citados há também outros fatores que afetam a taxa de 

crescimento de trincas tais como: variáveis metalúrgicas, mecânicas e do meio. Estas variáveis 

serão discutidas com mais detalhe a seguir em uma breve revisão dos mecanismos de fadiga 

corrosão associados com fragilização por hidrogênio e dissolução anódica. Outro fenômeno comum 

de trincamento relacionado com o meio é a corrosão sob tensão onde materiais suscetíveis falham 

sob a ação conjunta de corrosão e carregamento estático aplicado. A ruptura da camada de óxido 

protetora do metal em presença de meio corrosivo e carregamento cíclico ocorre com nível de 

tensão mais baixo do que com carregamento estático (corrosão sob tensão) devido ao efeito da 

fadiga associada ao processo corrosivo. Quanto aos mecanismos da nucleação e crescimento de 

trinca estes são considerados aplicáveis semelhantemente tanto para a fadiga como para a corrosão 
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sob tensão, variando apenas o modo de carregamento, que pode ser cíclico ou constante, 

respectivamente (ANTUNES e OLIVEIRA, 2012; ASM International Handbook Committee, 

1997).  

 

No caso do trincamento induzido por hidrogênio em fadiga corrosão, o hidrogênio é gerado na 

ponta da trinca pela reação de espécies presentes no meio, tais como hidrogênio gasoso, vapor de 

água, água, e assim por diante. Este hidrogênio é absorvido na superfície do metal na ponta da 

trinca e, em seguida, se movimenta por mecanismo de difusão, propiciando o avanço do processo 

de trincamento que se potencializa com a ação conjunta do carregamento cíclico de fadiga.  Na 

Figura 3.29 apresenta-se esquematicamente os processos envolvidos em fadiga corrosão de ligas 

ferrosas por um mecanismo de trincamento induzido por hidrogênio. Os processos ou passos 

mostrados na Figura 3.29 são sequenciais, e a taxa de crescimento de trinca por corrosão sob fadiga 

é controlada pelo processo mais lento nesta sequência. Há de se considerar ainda que, em alguns 

casos, o hidrogênio pode ser proveniente de algum processo de fabricação além daquele resultado 

de reações de espécies do meio corrosivo (ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Figura 3.29 - Propagação de trinca por fadiga corrosão com trincamento induzido por hidrogênio 

(Fonte: Adaptado de ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Vários mecanismos de trincamento por hidrogênio têm sido propostos para explicar como o 

hidrogênio participa do processo de propagação de trinca de fadiga corrosão. Dentre estes 

mecanismos são considerados neste estudo os seguintes: mecanismo de pressão, mecanismo de 

decoesão interatômica, mecanismo de adsorção de superfície, mecanismo de formação de hidretos e 

por último o mecanismo de plasticidade por hidrogênio. A seguir, de acordo com ASM 

International Handbook Committee (1997), faz-se uma breve discussão sobre cada um dos 

mecanismos citados relativos à propagação de trincas induzidas por hidrogênio em fadiga corrosão.  
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Mecanismo de pressão. Muitas das observações anteriores de fragilização por hidrogênio foram 

associadas com a formação de bolhas de gás de hidrogênio de alta pressão em espaços vazios 

internos e microtrincas. Estas bolhas de hidrogênio podem se formar pela exposição do material a 

um ambiente de alta pressão do gás ou devido à condição de carregamento catódico extremo. O 

hidrogênio atômico derivado de reações de superfície de metal com o meio difunde na ponta da 

trinca para heterogeneidades microestruturais tais como vazios e microtrincas, onde recombina para 

a forma molecular gerando pressões internas muito elevadas. A pressão de hidrogênio produzida por 

evolução catódica pode atingir valores na ordem de 105atm. Esta alta pressão, obviamente, irá 

exercer uma tensão adicional e, portanto, aumentará a força motriz de abertura da ponta da trinca o 

que resultará em uma taxa de propagação da trinca superior (ASM International Handbook 

Committee, 1997).  

 

Mecanismo de decoesão interatômica. Considera-se que o hidrogênio como um soluto diminui as 

forças de ligação coesivas entre os átomos do metal. O crescimento da trinca ocorre quando a 

tensão elástica de tração local na região da ponta da trinca excede a força coesiva interatômica. 

Sugere-se também que o hidrogênio migra para regiões de máxima triaxialidade de tensão e que a 

intensidade da redução das forças de ligação coesivas interatômicas depende da concentração de 

hidrogênio. A concentração de hidrogênio ocorre preferencialmente em contornos de grão e de 

precipitados de segunda fase. Este mecanismo, embora atraente por causa de sua simplicidade, é 

difícil de ser provado em escala atômica (ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Mecanismo de adsorção de superfície. Propõe-se que o hidrogênio fortemente adsorvido na 

superfície serve para baixar a energia de superfície do metal o que facilita a abertura da trinca e com 

isto aumenta-se a sua taxa de crescimento. Os mecanismos de adsorção de superfície e o de 

decoesão estão intimamente ligados. Embora o mecanismo de adsorção sugira que o hidrogênio 

reduz a energia de superfície o suficiente para facilitar a propagação da trinca, o mecanismo de 

decoesão interatômica propõe que o hidrogênio reduz a força de ligação interatômica na ponta da 

trinca. Os resultados finais destes dois mecanismos são os mesmos, onde a força crítica na ponta da 

trinca é reduzida pela presença do hidrogênio. Uma das principais interferências na eficiência do 

mecanismo de adsorção de superfície para o crescimento de trinca é atribuída à grande quantidade 

de energia de deformação plástica que acompanha o crescimento da trinca. A energia de deformação 

plástica é normalmente muito superior à energia superficial, que é relativamente muito pequena 

(aproximadamente 1000:1). Assim, mesmo com uma grande redução na energia de superfície, 

devido à adsorção de hidrogênio, esta não deve afetar significativamente  na propagação da trinca. 
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Outra questão a ser observada é que outros tipos de elementos contidos no meio, tais como oxigênio 

e nitrogênio, também se adsorvem fortemente às superfícies metálicas limpas e têm o potencial de 

reduzir a energia de superfície mais intensamente que o hidrogênio. No entanto, nem oxigênio nem 

o nitrogênio aceleram as taxas de crescimento de trincas como o hidrogênio (ASM International 

Handbook Committee, 1997).  

 

Mecanismo de formação de hidretos. Muitos metais que são susceptíveis à corrosão sob tensão e 

fadiga corrosão também são conhecidos por formarem hidretos estáveis ou metaestáveis. Estes 

hidretos podem se formar a partir de titânio, níquel, nióbio, vanádio, zircônio, e assim por diante. 

Os hidretos são muitas vezes frágeis e em sistemas de liga/meio corrosivo onde a sua precipitação é 

possível, a propagação de trincas ocorre através dos mesmos ou ao longo de seu contorno de grão 

ou do contorno de grão da matriz. Devido à expansão de volume que ocorre com a formação de 

hidretos metálicos, é gerada alta tensão de tração na região da ponta da trinca. Em ligas que formam 

hidretos estáveis, a sua formação é um mecanismo que pode estar fortemente associado ao processo 

de propagação de trinca por corrosão fadiga. (ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Mecanismo de Plasticidade por hidrogênio. Em contraste com os mecanismos de trincamento por 

hidrogênio relatados anteriores, onde o hidrogênio fragiliza o material reduzindo a força motriz 

necessária para a propagação de trinca, o mecanismo de plasticidade por hidrogênio propõe que o 

hidrogênio auxilia os processos de fluxo plástico favorecendo o movimento de discordâncias com 

tensões reduzidas ou facilitando a geração de discordâncias na ponta da trinca (ASM International 

Handbook Committee, 1997).  

 

Como já relatado, além dos mecanismos de trincamento induzido por hidrogênio, há também o 

mecanismo de trincamento por dissolução anódica. Este mecanismo de trincamento que também 

pode ocorrer em fadiga corrosão ou corrosão sob tensão, consiste na  propagação de trinca por 

dissolução anódica  ao longo de caminhos susceptíveis no material, tais como contornos de grão ou 

ponta da trinca deformada que é uma região anódica em relação à matriz circundante. Na 

fragilização por corrosão fadiga, o mecanismo de dissolução anódica depende da ruptura da película 

protetora na ponta da trinca pela ação da tensão de  fadiga e da repassivação posterior do metal pela 

exposição da superfície ao meio. A taxa de crescimento de trinca por fadiga corrosão depende da 

velocidade de dissolução anódica da superfície, da taxa de repassivação, da taxa de ruptura do filme 

de óxido, da taxa de transporte de massa do reagente para a superfície do metal, e do fluxo de 

cátions metálicos transportados da superfície do metal. A natureza dinâmica dos processos de 
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dissolução anódica e repassivação está ilustrado esquematicamente na Figura  3.30.  

 

 

Figura 3.30 - Propagação de trinca por corrosão fadiga com dissolução anódica 

(ASM International Handbook Committee, 1997). 

 

Com o carregamento cíclico de fadiga, originam-se deslizamentos que induzem a formação de 

degrau na ponta da trinca com o rompimento da película protetora da superfície como apresentado 

na Figura 3.30(a-b). A superfície exposta pelo rompimento da película protetora reage com o meio 

corrosivo e, em parte, se dissolve. A ponta da trinca é completamente repassivada e a película 

protetora da superfície é recuperada como mostrado na Figura 3.30(c-d). A partir daí o ciclo 

continua se repetindo com a formação de um novo degrau e assim a trinca vai se propagando (ASM 

International Handbook Committee, 1997). 

 

Conforme o ASM International Handbook Committee, (1997), a dissolução anódica pode ser 

reduzida ou controlada por meio de técnicas de proteção catódica, que são normalmente utilizadas 

para aumentar a resistência ao trincamento de ligas metálicas em ambientes marinhos. A proteção 

catódica objetiva reduzir a taxa de crescimento de trinca de fadiga corrosão pela repassivação, 

redução da taxa de dissolução, e facilitando a reconstituição da película protetora da superfície. 

 

Por último, neste estudo sobre propagação de trinca em corrosão fadiga, há o mecanismo de 

redução de energia de superfície. Este mecanismo é semelhante ao mecanismo de adsorção de 

superfície no trincamento induzido por hidrogênio, discutido anteriormente. Neste mecanismo 

outros elementos, diferentes do hidrogênio, fortemente absorvidos nas superfícies servem para 

reduzir a energia de superfície requerida para a formação de uma trinca e, assim, contribuem para 

aumento da taxa de crescimento de trinca de corrosão fadiga (ASM International Handbook 

Committee, 1997). 

 

3.3.6. Corrosão sob tensão  

 

O fenômeno de corrosão sob tensão (CST) descreve a propagação de trincas induzidas devido 

combinação e interação sinérgica de tensão mecânica e reações de corrosão, num material 
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susceptível e em um determinado tempo. Esta é uma definição simples de um assunto complexo, e, 

como a maioria das simplificações, ele não consegue identificar os limites do assunto. Como 

resultado, antes que este problema venha ser discutido mais detalhadamente, vale definir mais 

claramente o tipo de carga envolvida, os tipos de materiais envolvidos, os tipos de ambientes que 

provocam este tipo de propagação de trinca e a natureza das interações que resultam no fenômeno 

(ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

As tensões necessárias para provocar a CST são pequenas, geralmente inferiores à tensão de 

escoamento e do tipo tração, podendo ser provenientes de cargas aplicadas externamente ou de 

tensões residuais induzidas por tratamentos térmicos, soldas ou outros processos. Tensões residuais 

de compressão podem ser usadas para prevenir a CST (SCHÖN, 2013).  

 

Ambientes que provocam CST são geralmente aquosos. Tipicamente, a CST de uma liga é o 

resultado da presença de uma espécie química específica do ambiente.  Por exemplo, a CST de  

ligas de cobre é quase sempre devido à presença de íons de amônia, enquanto que nos aços 

inoxidáveis e alumínio são íons cloreto. Assim, um ambiente favorável à CST de um tipo de liga 

pode não ser para outro. Outro aspecto a ser considerado quanto ao meio é que mudança na 

temperatura, no grau de arejamento e/ou na concentração de espécies iônicas pode alterar a 

intensidade da contribuição do meio para a CST. A suscetibilidade de uma liga à CST pode ser 

intensificada ou reduzida dependendo de diferentes tratamentos térmicos aplicados ao material. 

Como resultado, a lista de possíveis combinações de ligas e meios que causam CST têm se 

expandido continuamente, e as possibilidades são praticamente infinitas. Em geral, a CST é 

observada em ligas presentes em determinados meios onde normalmente resulta na formação de um 

filme protetor na sua superfície. Em muitos casos, este filme reduz a taxa de corrosão uniforme, 

tornando a liga resistente a este tipo de corrosão. Como resultado, na CST é a maior preocupação 

quando se aplicam estes tipos de ligas em meios considerados agressivos (ASM Internacional 

Handbook Committee, 2003).  

 

Como relata Cândido (1996) e Schön (2013), os aços inoxidáveis duplex são suscetíveis à corrosão 

sob tensão (CST), porém apresentando maior resistência que os aços inoxidáveis austeníticos. No 

caso dos aços inoxidáveis duplex a corrosão sob tensão é influenciada pela composição química, 

pela microestrutura (fração volumétrica, morfologia da ferrita e possível presença de precipitados). 

A corrosão sob tensão é um fenômeno que não deve ser subestimado, pois este pode ser geralmente 

catastrófico. Estruturas de aços inoxidáveis duplex são comuns de serem selecionadas para 
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aplicações onde estão envolvidas altas solicitações e ambientes corrosivos e nestes casos estas 

estruturas geralmente são soldadas o que implica na possibilidade de tensões residuais 

principalmente na região afetada pelo calor. Falha neste tipo de estrutura pode, por exemplo, levar 

ao vazamento de produtos corrosivos nocivos ao meio ambiente dentre outras possibilidades 

catastróficas.  

Ainda de acordo com Schön (2013), no caso dos aços inoxidáveis duplex, o trincamento iniciando-

se intergranularmente na austenita gera concentração de tensão que ativa o sistema de 

escorregamento na ferrita que por sua vez sofre trincamento por CST transgranular. Tendo ocorrido 

este processo inicial, o mesmo tem continuidade pelo surgimento da corrosão de novos contornos 

de grãos que por consequência ativa novos planos de escorregamento e assim por diante até o 

colapso final do material como é ilustrado na Figura 3.31.  

 

Figura 3.31 - Mecanismo de CST associado à corrosão intergranular: (a) Material antes do início 

do processo de trincamento;(b) Início do trincamento intergranular e ativação do 

sistema de escorregamento; (c) Trincamento transgranular; (d) Continuidade ao 

processo de propagação do trincamento. (Schön, 2013). 

 

O mecanismo de CST é de ruptura do filme passivo pelo afloramento de degraus devido à 

deformação plástica combinada com o efeito de íons cloretos. Ocorre dissolução anódica na ponta 

da trinca o que leva à fratura geralmente transgranular, com características totalmente frágil. 

 

Como se relata em ASM Internacional Handbook Committee (2003), a corrosão sob tensão é um 

processo de falha considerada atrasada, isto é, a trinca nucleia e se propaga inicialmente a uma 

velocidade muito baixa, a partir de 10
-9

 a 10
-6

 m/s, até que com isto em determinado momento o 

aumento da tensão atinge um valor suficiente para o colapso do material. A sequência de etapas no 
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processo de CST normalmente se divide em três estágios: 

 

 Estágio 1: Nucleação da trinca; 

 

 Estágio 2: Propagação estável da trinca; 

 

 Estágio 3: Fratura catastrófica final. 

 

A distinção entre estes estágios geralmente não é fácil de ser identificada, porque a transição ocorre 

de uma maneira contínua. Para um melhor entendimento do processo da CST os estágios referidos 

serão abordados a partir do contexto das técnicas experimentais geralmente empregadas para o caso, 

quais sejam: 

 

 Ensaios em amostras lisas com carregamento estático; 

 

 Ensaios em amostras com pré trinca, com carregamento estático; 

 

 Ensaios em amostras com aplicação de carga lenta; 

 

 Ensaios com deformação constante (corpo de prova em forma de “U”). 

 

Ensaios em amostras lisas com carregamento estático, geralmente são realizados em vários níveis 

de tensões fixas. Neste caso o resultado é dado pelos tempos para as falhas da amostra nas 

respectivas tensões aplicadas. Na Figura 3.32 ilustram-se os resultados típicos obtidos a partir 

destes tipos de ensaios. O tempo medido para a falha, tf, é representado em função da tensão 

aplicada, σ. Pode-se observar que o tempo até a falha aumenta-se rapidamente com a diminuição da 

tensão aplicada até a tensão σo, onde o tempo até a falha se aproxima do infinito. O tempo total para 

a falha numa determinada tensão aplicada consiste do tempo necessário para o início da trinca (to) 

somado ao tempo necessário para a sua propagação (Δt). 
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Figura 3.32 – Gráfico típico para apresentação de resultados de ensaios de CST em amostras lisas    

com carregamento estático. (Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 

2003). 

Abaixo de o o tempo é infinito, ou seja, o corresponde ao KICST. A partir destes ensaios em 

amostras lisas com carregamento estático, podem ser determinadas as tensões máximas que podem 

ser aplicadas para se evitar falha por CST. Estes ensaios permitem ainda determinar intervalos de 

inspeção para confirmar a ausência de propagação de trincas por CST. Podem ser aplicados também 

para avaliar a influência de mudanças metalúrgicas e de meios em relação à CST. É importante 

observar que o tempo real para início da trinca (to), é dependente de uma série de parâmetros, dentre 

os quais podem ser citados o acabamento superficial e a história prévia do material. Como exemplo, 

a existência de uma pequena descontinuidade no material pode ser o suficiente para produzir uma 

drástica redução no tempo para o início de uma trinca (ASM Internacional Handbook Committee, 

2003).  

 

Ensaio em amostras com pré trinca com carregamento estático, geralmente são realizados com uma 

tensão constante e os resultados dos ensaios são dados pelas medições das taxas ou velocidades de 

propagação de trincas, da/dt versus o fator de intensidade de tensão para carregamento trativo (KI). 

A intensidade da distribuição de tensões na ponta da trinca, que equivale à força motriz mecânica 

para a sua propagação, é quantificada pelo fator de intensidade de tensão KI. Na Figura 3.33 

apresenta-se a curva típica do comportamento da taxa de propagação da trinca, da/dt, em função do 

fator KI (ASM Internacional Handbook Committee, 2003).  
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Figura 3.33 – Velocidade de propagação de trincas em ensaios de CST, com constante, versus força 

motriz para propagação de trinca (KI) 

(Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

   

Normalmente, são encontradas três regiões de velocidades de propagação da trinca que são 

identificadas de acordo com o aumento do fator de intensidade de tensão, conforme identificadas 

como regiões 1, 2 e 3 no gráfico da Figura 3.33. Para valores de fator de intensidade de tensão 

abaixo de KICST não se observa propagação de trinca. O valor de KICST depende não só da 

composição da liga, mas também das condições metalúrgicas da mesma e do meio. Como pode ser 

observado, para baixos níveis de fator de intensidade de tensão (região 1) a velocidade da 

propagação da trinca aumenta rapidamente com fator de intensidade de tensão. Em níveis 

intermediários de fator de intensidade de tensão (região 2), a taxa de propagação de trinca tende 

para uma velocidade constante. Esta velocidade constante (Vcte) resulta da combinação da liga com 

o meio corrosivo, onde o processo interativo entre ambos é limitado pelo transporte em massa de 

espécies do meio corrosivo até a ponta da trinca (Produtos de corrosão se desenvolvem em trincas). 

Na região 3, a velocidade  de propagação da trinca aumenta subitamente até a ruptura, próximo ao 

nível de fator de intensidade de tensão crítica em meio não corrosivo KIC (Tenacidade à fratura do 

material). 

 

Por último há os ensaios em amostras com aplicação de carga lenta. Nestes ensaios a aplicação da 

carga lenta pode ser tanto em amostras lisas como em amostras com pré-trincas. A aplicação da 

carga de tração é feita em amostra exposta a ambiente corrosivo em baixa velocidade, na faixa de 

10
-5

 a 10
-9

 m/s, dependendo do material. Geralmente os resultados destes ensaios são as 

comparações gráficas das tensões para falha no meio corrosivo e inerte em função das deformações, 

conforme se apresenta na Figura 3.34(a), ou a razão entre estas tensões e deformações de duas ou 
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mais ligas em estudo como se apresenta na Figura 3.34(b).  

 

 

Figura 3.34 - Curvas típicas de resultados de ensaios de CST em amostras com aplicação de tração 

lenta: (a) Comparação entre meios corrosivos; (b) Comparação entre ligas.  

(Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

Há ainda outra forma usual de representação dos resultados de ensaios de tração lenta conforme se 

apresenta na Figura 3.35.  

 

Figura 3.35 - Curvas tensão versus deformação típicas de ensaios de CST com tração lenta. 

(Adaptado de ASM Internacional Handbook Committee, 2003). 

 

Estes ensaios com aplicação de carga lenta são excelentes para comparar as susceptibilidades 

relativas de ligas à CST em diferentes meios ou para estudar a influência de variáveis metalúrgicas 

na susceptibilidade de uma liga à CST. No entanto, a aplicação destes ensaios para a predição da 

taxa de propagação de trincas em serviço não é confiável, pois o ensaio é considerado acelerado (a 

película é, a todo momento, solicitada mecanicamente (ASM Internacional Handbook Committee, 

2003). 
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3.3.7. Efeito da variação de temperatura no potencial de pite do aço UNS S31803 

 

De acordo com  Moayed et al.(2003) o fator temperatura crítica de pite, CPT (Critical Pitting 

Temperature), tem sido muito empregado como um dos indicadores de potencial de pite em aços 

inoxidáveis. O CPT é definido como a mais baixa temperatura em que o crescimento de pite é 

possível para um determinado potencial aplicado. Assim, uma determinada liga em um determinado 

meio sob um potencial aplicado não se apresenta vulnerável ao surgimento de pite para quaisquer 

temperaturas inferiores ao CPT.    

 

De acordo com Deng et al.(2009), o CPT do aço inoxidável UNS S31803 é fortemente afetado 

quando exposto a temperaturas entre 450ºC e 1000ºC, como pode ser observado no gráfico da 

Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 - Variação da temperatura crítica de pite  (CPT) para diferentes temperaturas de 

envelhecimento do aço UNS S3 1803 por 10 minutos, E aplicado = 750mVECS. 

 (Fonte: Adaptado de Deng et al.,2009). 

 

De acordo com o observado na Figura 3.36 e as constatações apresentadas no trabalho de Deng et 

al.(2009), fica bastante evidenciado o efeito da presença de precipitados na diminuição da 

temperatura de CPT do aço UNS S31803, com destaque para o efeito da precipitação de fase σ que 

ocorre com mais intensidade em torno de 850°C onde a CPT atingiu o seu menor valor, em torno de 

47°C. 

 

A CPT também pode ser influenciada pelo nível de rugosidade superficial do aço submetido a um 

determinado potencial. Moayed et al.(2003), por análises de polarização anódica potenciostáticas e 

potenciodinâmicas,  demonstraram que um aço inoxidável AISI 304L apresentou aumento de CPT 

com a diminuição de sua rugosidade superficial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

A parte experimental deste trabalho constituiu basicamente das seguintes etapas: obtenção das 

chapas de aço inoxidável duplex UNS S31803 objeto da pesquisa; realização de tratamentos 

térmicos de recozimento em diferentes temperaturas; realização de ensaios de tração, dureza, 

microdureza, fadiga, corrosão sob tensão, polarização quase potenciostática e temperatura crítica de 

pite potenciostática (CPT); caracterizações microestruturais por microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão.  

 

Considerando o objetivo da pesquisa, foram realizados outros tratamentos térmicos de recozimento 

do aço em outras diferentes temperaturas superiores a 1060ºC visando a obtenção de diferentes 

proporções de ferrita-austenita. Os tratamentos térmicos de recozimento foram realizados no Centro 

de Pesquisas da Empresa Aperam South America. Os tratamentos térmicos foram realizados em 

duas etapas, tendo sido a primeira mais abrangente envolvendo seis diferentes temperaturas e a 

segunda com a delimitação do trabalho para apenas três temperaturas, conforme será mais bem 

detalhado no item 4.2.1.  

 

Os ensaios de tração, dureza, microdureza, fadiga, corrosão sob tensão, polarização 

potenciodinâmica, caracterizações microestruturais por microscopia óptica e microscopia eletrônica 

de varredura foram realizados nos Laboratórios do DEMET/UFOP/REDEMAT. Os ensaios de 

temperatura crítica de pite foram realizados no Laboratório de Química da UNIFEI, Itabira, MG. 

Algumas análises fratográficas por microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no Centro 

de Microscopia localizado na UFMG, onde também foram realizadas as análises por microscopia 

eletrônica de transmissão.  

 

4.1. Materiais e Equipamentos 

 

O aço UNS S31803 foi recebido sob a forma de chapas laminadas a frio, recozidas a 1060ºC 

seguidas de resfriamento rápido com ar forçado. Na Tabela 4.1 apresenta-se a composição química 

do aço inoxidável UNS S31803 conforme recebido.  

 

Tabela 4.1– Composição química do aço inoxidável duplex UNS S31803 (% em massa). 

C Cr Ni Mo N Si Mn V Co Sn Ti Nb Cu W 

0,02 22,38 5,35 3,04 0,151 0,31 1,82 0,06 0,02 0,01 0,01 0,04 0,20 0,01 
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Para a realização dos ensaios de tração e fadiga foi utilizada uma máquina servo-hidráulica MTS de 

10 toneladas. As análises de microscopia óptica foram realizadas em um microscópio da marca 

Pantec acoplado a uma câmera de vídeo de captura de imagens e ao software Umias 2006. 

Caracterizações microestruturais também foram realizadas em microscopia eletrônica de varredura, 

neste caso foram utilizados tanto um microscópio eletrônico de varredura VEGA 3 – TESCAN com 

sistema de micro análise Oxford (REDEMAT) como um microscópio eletrônico de varredura FEG 

com sistema de nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI (UFMG). Este último microscópio, pelo 

seu sistema FIB (Foccused Ion Bean), foi utilizado também para preparação de amostra para análise 

por microscopia eletrônica de transmissão, conforme se apresenta no item 4.2.2. As análises por 

microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas em um microscópio Tecnai G2-20 – Super 

Twin FEI – 200kV (UFMG).  Para os ensaios eletroquímicos de polarização potenciostática  foi 

utilizado um potenciostato marca Omnimetra, modelo PG-05 (REDEMAT). Os ensaios de 

temperatura crítica de pite potenciostáticos foram realizados em um potenciostato EmStat, marca 

PalmSens (UNIFEI). 

 

Os ensaios de corrosão sob tensão (CST) foram realizados com carga constante e para tanto foi 

utilizada a máquina do Laboratório de Corrosão da Escola de Minas/DEMET/UFOP, cuja imagem 

se apresenta na Figura 4.1. 

 

Uma célula especial foi desenvolvida para a exposição da região sob tensão dos corpos de prova ao 

ambiente corrosivo (solução de cloreto de magnésio a 42% em massa a 143°C) durante os ensaios 

de CST. Para esta célula, foram utilizadas duas peças de vidro temperado (modelo Marinex®) com 

suas aberturas fixadas entre si por dois flanges e quatro tirantes roscados que produziram o 

enclausuramento da região do corpo de prova destinada à exposição ao meio corrosivo, deixando 

expostas as extremidades do mesmo para a devida fixação aos cabeçotes da máquina de ensaio de 

CST.  

 

A vedação das bordas de contato das peças de vidro temperado foi feita com o uso de juntas de 

cortiça e silicone para altas temperaturas (até 370°C). Uma das peças de vidro temperado recebeu 

um furo para a conexão da célula com um sistema de condensação de vapores da solução corrosiva 

durante os ensaios. Na Figura 4.2 apresenta-se a imagem da célula com a devida discriminação de 

suas partes.   
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Figura 4.1 - Máquina para ensaio de corrosão sob tensão com carga constante. 

 

 
Figura 4.2 - Célula para ensaio de corrosão sob tensão com carga constante. 

4.2. Procedimentos Experimentais 

 

A seguir faz-se uma abordagem dos procedimentos experimentais adotados em cada uma das etapas 

do trabalho.  
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4.2.1. Tratamentos Térmicos  

 

Os tratamentos térmicos de recozimento foram realizados para se obter diferentes frações de ferrita-

austenita e assim permitir o estudo da influência das mesmas nas propriedades mecânicas e de 

resistência à corrosão do aço inoxidável duplex UNS S31803. Inicialmente foram feitos tratamentos 

térmicos piloto em cinco temperaturas além daquela de 1060ºC originalmente aplicada no material 

conforme recebido. As temperaturas de recozimento adotadas nesta fase piloto foram: 1150ºC, 

1200ºC, 1250ºC, 1300ºC e 1350ºC. Em todos os tratamentos térmicos foi adotado resfriamento 

rápido produzido por jato de ar forçado a partir de um soprador de ar centrífugo. 

 

A fim de se reduzir a matriz de experimentos fez-se a partir dos tratamentos térmicos de 

recozimento piloto uma delimitação do trabalho para três temperaturas de recozimento: 1060ºC, 

1200ºC e 1300ºC. Neste caso, foram feitos recozimentos nas temperaturas delimitadas em um 

volume de chapas suficiente para a obtenção dos corpos de prova necessários à pesquisa. Na Figura 

4.3 apresenta-se o perfil térmico aplicado aos tratamentos térmicos nas três temperaturas 

consideradas na condição de delimitação da pesquisa.  

   

 

Figura 4.3 - Perfis térmicos de tratamentos térmicos de recozimento do aço UNS S31803. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 4.3 o tempo de encharque nas três temperaturas foi de 

aproximadamente 120 segundos e o resfriamento em todos os casos até a temperatura de 600ºC não 

excedeu a 25 segundos visando reduzir a possibilidade da precipitação de fases indesejáveis à 

microestrutura tais como fase sigma e chi. 
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4.2.2. Preparação de corpos de prova e amostras 

 

Os corpos de prova para ensaios de tração foram confeccionados na espessura da chapa conforme 

recebida, 1,81mm, e as demais dimensões de acordo com a Norma ASTM E8M – 98, como se 

apresenta na Figura 4.4.  

 
Figura 4.4 - Corpo de prova para ensaio de tração segundo a Norma ASTM E8M – 98; dimensões em 

mm. 

 

Os corpos de prova para os ensaios de fadiga foram confeccionados também na espessura da chapa 

conforme recebida, 1,81mm, nas dimensões indicadas na Figura 4.5, de acordo com a Norma 

ASTM E466-96. 

 
Figura 4.5 - Corpo de prova para ensaio de fadiga e CST segundo a Norma ASTM E466-96. 

 

Para a confecção dos corpos de prova para os ensaios de fadiga, especial atenção foi dada na 

especificação de um processo de fabricação que não viesse alterar as características microestruturais 

do material, visto que os corpos de prova foram confeccionados após os tratamentos térmicos de 

recozimento. Para tanto se optou por utilizar o processo de corte por jato de água a alta pressão 

(60000psi  413MPa). Os cortes dos corpos de prova foram realizados na Empresa Metalúrgica 

Líder, localizada no distrito industrial da cidade de Ipatinga, MG. A fim de se evitar dispersão nos 

resultados dos ensaios de fadiga, após os cortes dos corpos de prova os mesmos foram lixados na 
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região do raio de concordância até a lixa de granulação n° 600 visando prevenir rugosidade 

excessiva nesta região e ao mesmo tempo padronizar o grau de rugosidade.  Para a realização dos 

ensaios de corrosão sob tensão foram utilizados corpos de prova com as mesma dimensões e 

condições de fabricação daqueles empregados nos ensaios de fadiga (Corpos de prova segundo a 

Norma ASTM E466-96).    

 

Para as análises metalográficas por microscopia óptica utilizou-se um microscópio da marca Pantec 

acoplado a uma câmera de vídeo de captura de imagens e ao software Umias 2006. As amostras 

foram embutidas em baquelite, desbastadas e lixadas até a lixa de granulometria 1200, seguidas de 

polimento com alumina e pasta de diamante. Para revelação da estrutura foi utilizado o reativo 

Behara, constituído de 1g de K2S2O5, 15ml de HCl diluído em 85ml de água destilada, com 5 

segundos de exposição (Fargas et al., 2009 e Reis et al., 2012). Para a revelação de precipitados de 

nitreto de cromo fez-se ataque eletrolítico com solução de ácido oxálico a 10% com a aplicação de 

uma tensão de 5V  por 15 segundos. Imagens da estrutura foram obtidas também por microscopia 

eletrônica de varredura.  

 

As amostras para análises por microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram preparadas 

empregando-se duas técnicas distinta: Ion Milling e FIB (Foccused Ion Beam). Inicialmente, nas 

amostras preparadas pela técnica Ion Milling não se conseguiu identificar a existência de 

precipitados de nitreto de cromo, cuja suspeita de existência teria sido detectada pelo aumento de 

dureza da ferrita no aço UNS S31803 recozido a 1300ºC onde o teor de ferrita foi um pouco 

superior a 70% em relação à fração de austenita. Supõe-se que os precipitados de nitreto de cromo 

não foram identificados nas amostras preparadas por Ion Milling porque estes se apresentaram 

segregados apenas em pequena região no interior do grão da ferrita, região esta que pode não ter 

sido abrangida pela amostra.  Conforme o exposto, esta foi à razão porque na preparação de 

amostras para MET  utilizou-se também a preparação de amostras por FIB. Nesta última foi 

possível ser mais seletiva a escolha da região de extração da amostra para MET onde havia a 

concentração dos precipitados de nitreto de cromo no centro do grão da ferrita, conforme poderá ser 

observado adiante no decorrer deste trabalho. 

Para a preparação das amostras pela técnica Ion Milling, inicialmente fez-se a usinagem de uma 

área aproximada de 100mm
2
 nas extremidades das três chapas recozidas, respectivamente, nas três 

temperaturas: 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC. A usinagem foi realizada em um centro de usinagem 

utilizando-se fresamento de topo com refrigeração abundante com fluido de corte, levando as 
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chapas até a espessura aproximada de 100µm, conforme se apresenta na Figura 4.6. 

 

Figura 4.6 - Chapa usinada para extração de amostra pela técnica Ion Milling para microscopia 

eletrônica de transmissão. 

 

A etapa seguinte de preparação da amostra foi a extração dos discos com 3mm de diâmetro cujo 

corte foi realizado em uma máquina cortadora de disco, denominada Disc Punch. Esta cortadora de 

disco é dotada de um punção e uma matriz interna cujo acionamento é manual feito por uma 

alavanca e o processo de corte é do tipo estampagem. Na Figura 4.7 apresenta-se imagem da 

máquina com destaque para os discos extraídos das amostras. 

 

Figura 4.7 - Máquina cortadora de disco (Disc Punch). 

Após a extração dos discos, a etapa seguinte foi a redução da espessura dos mesmos de 100µm para 

até aproximadamente 10µm. Este processo foi realizado através de lixamento seguido de polimento 

com a utilização de suspensão coloidal de alumina e sílica de 1µm. É importante observar que esta 

etapa do processo de preparação da amostra é normalmente realizado com lixamento e polimento 

dos dois lados do disco. 
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Após a redução da espessura dos discos  para espessura de aproximadamente 10µm, procedeu-se à 

etapa de obtenção de uma calota esférica denominada dimple com a qual se produziu um 

afinamento ainda maior no interior do disco, levando-o até aproximadamente 5µm de espessura 

nesta região, conforme pode ser observado no esquema da amostra mostrado na Figura 4.7. O 

equipamento empregado para a produção da calota esférica é denominado dimpler, que também é 

apresentado esquematicamente na Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8 - Representação esquemática de um dimpler e de uma amostra com calota. 

 

O princípio de funcionamento do dimpler consiste do movimento de rotação do eixo x e y 

simultaneamente associado à pequena translação do eixo oscilatório. Estes movimentos combinados 

produzem a calota (dimple) na amostra com raio compatível com a roda metálica. Durante todo o 

processo de produção da calota há a adição de pasta de diamante entre a roda metálica e a amostra.  

 

A finalização de preparação da amostra foi a etapa denominada Ion Milling, que consiste da 

projeção de íons de argônio acelerado no centro da amostra em rotação, que empregando-se um 

processo de sputter (a vácuo) é feita a remoção de material da superfície da mesma até produzir um 

furo, conforme se apresenta de forma esquemática na Figura 4.9.  

 

Como a incidência dos íons argônio ocorre com uma determinada inclinação de ângulo de ataque 

sobre a amostra quando se produz o furo, por consequência produz-se também uma região muito 

fina nas suas adjacências que será a região útil para se trabalhar na microscopia eletrônica de 

transmissão. Em geral ângulos de ataques maiores e energias maiores reduzem o tempo de 

processamento, no entanto, em consequência, tem-se menor área útil observável por microscopia 

eletrônica de transmissão e a chance de deposição de camadas amorfas na superfície que podem 

comprometer as observações. Como estratégia trabalhou-se com ângulo de ataque de 10º e 5kV até 
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que se iniciou o furo e por fim com 4º e 2kV, visando ampliar a área útil para transmissão e remover 

possível depósito amorfo na superfície. 

 

 

Figura 4.9 - Representação esquemática de sputtering no processo Ion Milling para análise de 

amostras em MET. 

 

Para a obtenção de amostra por FIB optou-se por trabalhar apenas com o aço UNS S31803 recozido 

a 1300ºC, visto que é nesta condição que se observou por micrografia óptica a evidência da 

presença de nitreto de cromo. Inicialmente foi feito o embutimento de amostra em baquelite e 

realizada a preparação de lixamento até a lixa n° 1200 seguida de polimento com pasta de diamante. 

Após o polimento foi realizado ataque eletrolítico da amostra com ácido oxálico a 10% aplicando-

se tensão de 5V por aproximadamente 15 segundos, tendo sido obtida a imagem revelada por 

microscopia eletrônica de varredura apresentada na Figura 4.10.  

 

A imagem apresentada na Figura 4.10 foi obtida em um microscópio eletrônico de varredura FEG 

com sistema de nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI (Centro de Microscopia da UFMG) no 

qual toda a preparação da amostra por FIB foi processada. O primeiro passo para a produção da 

amostra por FIB foi a deposição de platina por feixes de elétrons na região de concentração de 

precipitados, conforme pode ser visto na Figura 4.11. 
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Figura 4.10 - Micrografia do aço inoxidável duplex UNS S31803 recozido a 1300ºC. MEV, 500X; 

α–ferrita; γ–austenita. 

 

Figura 4.11 - Deposição de platina na região de concentração de precipitados do aço inoxidável 

duplex UNS S31803 recozido a 1300ºC. MEV, 6000X. 

 

A deposição de platina foi realizada a fim de proteger a região sob a mesma de eventual desgaste 

pela projeção dos feixes de elétrons durante o processo de corte por FIB. Na Figura 4.12 

apresentam-se três etapas de corte por FIB culminando na obtenção de uma lâmina do material com 

dimensões aproximadas de 10 x 15 x 2µm, conforme se pode ser visto na Figura 4.12(c). 
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Figura 4.12 - Etapas de corte por FIB para obtenção de amostra para análise em MET. MEV, 5000X. 
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A lâmina produzida e apresentada na Figura 4.12(c) nas dimensões tão reduzidas seria praticamente 

impossível ser manuseada desde a câmara de vácuo do MEV para o MET. Por isto é que dentre as 

etapas de preparação da mesma foi feita a sua fixação por brasagem (solda sem diluição) com 

platina em uma grade de sustentação. Esta é uma operação extremamente sensível e para a sua 

execução uma microagulha foi brasada (soldada sem diluição) em uma das extremidades da lâmina 

e posteriormente foi feito um último corte que a desconectou completamente da amostra de onde foi 

extraída. 

 

 Na Figura 4.13(a) apresenta-se uma imagem da microagulha com destaque para a indicação de uma 

área de corte que foi executada na mesma para a sua afiação por corte com feixes de elétrons, 

devido à existência de desgastes e deposições oriundas de operações anteriores. Esta afiação foi 

efetuada em duas direções perpendiculares entre si.  

 

Na Figura 4.13(b) são apresentadas no interior da câmara de vácuo as imagens da extremidade do 

eletrodo de platina e mais ao fundo a microagulha e por fim a imagem da amostra do aço UNS 

S31803 recozido a 1300°C com destaque para a localização da lâmina previamente produzida pelo 

FIB e mostrada na Figura 4.12(c).   

 

 

Figura 4.13 - Sistema para soldagem da lâmina produzida por FIB:(a) microagulha;(b) microagulha, 

eletrodo de platina e amostra no interior da câmara de vácuo do MEV, 3000X. 

 

Na Figura 4.14 apresenta-se uma imagem do interior da câmara de vácuo do microscópio na qual se 

pode ver a amostra de onde foi extraída a lâmina, o cabeçote de fixação da mesma, a microagulha e 

o eletrodo de platina.  
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Figura 4.14 - Imagem do interior da câmara de vácuo do microscópio eletrônico de varredura FEG 

com sistema de nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI. 

 

Na Figura 4.15 apresentam-se três fases do processo de remoção da lâmina produzida por FIB .  Na 

Figura 4.15(a) vê-se a aproximação da microagulha na extremidade da lâmina. Na Figura 4.15(b) a 

microagulha já se encontra soldada à lâmina e, após o corte por FIB da última aresta da mesma, há a 

sua completa separação da amostra conforme pode ser visto na Figura 4.15(c).  
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Figura 4.15 - Etapas de soldagem e remoção da lâmina da amostra: (a) aproximação da     

microagulha, 2000X; (b) soldagem da microagulha à lâmina, 1500X; (c) extração da 

lâmina, 1200X. MEV. 
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Na Figura 4.16 apresenta-se uma imagem da grade para fixação da lâmina, conforme relatado 

anteriormente. Esta grade consiste de uma pequena placa de cobre, com superfícies disponíveis para 

a fixação de diversas amostras produzidas por FIB. Também devido às reduzidas dimensões da 

grade (aproximadamente 2 x 1,5mm) a fixação da mesma ao cabeçote no interior da câmara de 

vácuo do microscópio se faz utilizando-se de uma minimorsa conforme apresentada na Figura 4.16.  

 

 

 

 

Figura 4.16 - Grade de fixação da lâmina presa à uma minimorsa para análise em MET. 

 

As etapas para o posicionamento da lâmina para a sua soldagem na grade são apresentadas na 

Figura 4.17. Na Figura 4.17(a) vê-se a agulha com a lâmina soldada na sua extremidade se 

aproximando da grade para o ponto onde será soldada.  

 

Na Figura 4.17(b) pode ser observado um pequeno corte na grade realizado para o devido encaixe 

da lâmina para a soldagem e finalmente, na Figura 4.17(c) a lâmina devidamente posicionada para a 

execução da solda de platina.  
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Figura 4.17 - Etapas de posicionamento da lâmina para soldagem na grade: (a) aproximação da 

microagulha com a lâmina, 200X; (b) detalhe do corte na grade para fixação da 

lâmina, 750X; (c) posicionamento da lâmina na grade para a soldagem com 

platina,1500X. MEV. 

 

Na Figura 4.17(a) vê-se a agulha com a lâmina soldada na sua extremidade se aproximando da 

grade para o ponto onde será soldada. Na Figura 4.17(b) pode ser observado um pequeno corte na 

grade realizado para o devido encaixe da lâmina para a soldagem e finalmente, na Figura 4.17(c) a 

lâmina devidamente posicionada para a execução da solda de platina.  

 

Na Figura 4.18(a) apresenta-se a lâmina soldada à grade e na Figura 4.18(b) o corte da solda de 

ligação da agulha com a lâmina. Até então a lâmina apresentava espessura em torno de 2µm. Para 

aplicações em microscopia eletrônica de transmissão esta espessura ainda estava extremamente 

grande. Assim, a lâmina continuou sendo submetida a sucessivos afinamentos por FIB, conforme se 
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apresenta na Figura 4.18(c), até que se chegou a espessuras reduzidíssimas, menores que 200nm, 

conforme se apresenta na Figura 4.18(d). 

 

 

 

 

Figura 4.18 - Etapas finais de preparação da lâmina: (a) soldagem da lâmina na grade, 5000X; (b) 

separação da microagulha da lâmina, 1000X: (c, d) afinamento da espessura da 

lâmina, 10000X. MEV. 

 

4.3. Caracterização Estrutural 

 

Para a caracterização estrutural, que foi realizada a partir de microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão, foram adotados os procedimentos 

experimentais conforme se apresenta na sequência.  
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4.3.1. Microscopia óptica 

 

As amostras para análises micrográficas por microscopia óptica foram preparadas por lixamento até 

a lixa n° 1200, tendo sido em seguida submetidas a polimento com alumina e posteriormente com 

pasta de diamante de 3µm e 1µm. Para revelação da estrutura foi utilizado o reativo Behara, 

constituído de 1g de K2S2O5 (metabissulfito de potássio) e 15ml de HCl (ácido clorídrico) diluído 

em 85ml de água destilada, com 5 segundos de exposição por imersão (Fargas et al.,2009 e Reis et 

al., 2012). O ataque foi interrompido com água, e a superfície de observação secada pela 

evaporação de álcool etílico absoluto, auxiliada por jato de ar quente. Para a revelação dos 

precipitados de nitreto de cromo presentes nas amostras recozidas a 1300ºC, fez-se ataque 

eletrolítico com solução de ácido oxálico a 10% com a aplicação de tensão de 5V  por 15 segundos 

(Moura et al., 2008). 

 

As análises de microscopia óptica foram realizadas utilizando-se o microscópio da marca Pantec 

acoplado a uma câmera de vídeo de captura de imagens e ao software Umias 2006 do Laboratório 

de Microscopia óptica do DEMET/UFOP/REDEMAT, assim como também o banco metalográfico 

da marca Leica, equipado com uma câmera digital com resolução de 640 x 480 pixels, do Centro de 

Pesquisas da Empresa Aperam South America.   

 

4.3.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises fratográficas dos corpos de prova ensaiados por tração, fadiga e corrosão sob tensão 

foram realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  utilizando-se um MEV VEGA 3 

– TESCAN com sistema de micro análise Oxford (DEMET/EM/UFOP), mostrado na Figura 4.19(a) 

e um MEV FEG com sistema de nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI (UFMG), mostrado na 

Figura 4.19(b). 

 

A seleção dos corpos de prova ensaiados por fadiga para as análises fratográficas no MEV foi feita 

com o objetivo de se possibilitar análises das correlações das fraturas nas três temperaturas de 

recozimento trabalhadas em relação a uma tensão máxima de fadiga entre 550 e 575MPa 

(aproximadamente 70% do limite de resistência do aço), e em relação a uma vida em fadiga em 

torno de 10
6
 números de ciclo (região de fadiga de alto ciclo). 
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Figura 4.19 - Imagens dos microscópios eletrônicos de varredura: (a) VEGA 3 – TESCAN; (b) FEG 

com sistema de nanofabricação FIB - Quanta FEG 3D FEI. 

 

4.3.3. Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

 

A grande motivação do uso desta técnica foi principalmente pela indicação do surgimento de 

precipitados no interior do grão da ferrita das amostras do aço inoxidável UNS S31803 recozidas a 

1300ºC. Conforme verificado na literatura, o recozimento deste aço nesta temperatura seguido de 

resfriamento muito rápido pode induzir à precipitação de nitreto de cromo (Moura et al., 2008). 

 

Na Figura 4.20 apresenta-se uma imagem do laboratório de microscopia eletrônica de transmissão 

do Centro de Microscopia da UFMG, estando à frente o microscópio Tecnai G2-20 - Super Twin 

FEI-200kV, utilizado no trabalho.  
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Figura 4.20 - Microscópio eletrônico de transmissão Tecnai G2-20 – Super Twin FEI – 200kV. 

 

Na Figura 4.21(a) apresenta-se imagem do porta amostra utilizado no MET e na Figura 4.21(b) um 

destaque para o procedimento de montagem da amostra (lâmina soldada à grade) utilizando-se um 

microscópio estereoscópico.  

 

 
Figura 4.21 - Montagem de amostra para microscopia eletrônica de transmissão: (a) Porta amostra 

para MET; (b) Montagem no porta amostra. 

 

 

4.3.4. Difração de raios X  

 

Imagens de padrões de difrações de raios X foram obtidas via microscópio eletrônico de 

transmissão em amostras do aço inoxidável duplex UNS S31803 recozidas a 1300ºC. Estas imagens 

foram analisadas com auxílio do software JEMS, versão 3.4922U2010, a fim de se caracterizar as 

estruturas presentes, através dos respectivos arranjos atômicos e parâmetros de rede das fases 

presentes.  
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4.3.5. Caracterização quantitativa da estrutura  

 

As porcentagens de ferrita e austenita presentes nas estruturas do aço inoxidável UNS S31803 

foram caracterizadas pela contagem diretamente pelo software de aquisição de imagens utilizado 

por microscopia óptica, assim como também foi conferido por contagem segundo a Norma ASTM 

E-562-95, para a qual 10 campos de imagens aleatórias da estrutura foram analisadas utilizando-se 

um grid com 100 pontos para as contagens de intersecções dos pontos.   

 

4.4. Propriedades Mecânicas 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados na sua maioria no Laboratório de Ensaios Mecânicos do 

DEMET/EM/UFOP, exceto os primeiros ensaios de tração após os tratamentos térmicos piloto que 

foram realizados no Centro de Pesquisas da Aperam South America. 

 

4.4.1. Ensaios de tração 

 

Os ensaios de tração foram realizados na temperatura ambiente, com velocidade de 2mm/min, em 

uma máquina servo-hidráulica MTS de 10 toneladas do Laboratório de Ensaios Mecânicos do 

DEMET/UFOP/REDEMAT. Os corpos de prova empregados foram confeccionados segundo a 

Norma ASTM E8 - 98, conforme apresentado na Figura 4.4. 

 

4.4.2. Ensaios de microdureza Vickers 

 

Foram realizados ensaios de microdureza Vickers a fim de se verificar eventuais alterações desta 

propriedade com os distintos tratamentos de recozimento realizados no aço UNS S31803,  

especificamente em cada uma das estruturas predominantes: austenita e ferrita.  

 

4.4.3. Ensaios de fadiga 

 

Os ensaios de fadiga foram realizados ao ar, na temperatura ambiente. Os corpos de prova 

utilizados foram confeccionados segundo a Norma ASTM E466 (1996), cujas dimensões 

encontram-se especificadas na Figura 4.5. Na condução dos ensaios de fadiga foi adotada a 

frequência de 30Hz e uma razão de amplitude de tensões (R) de 0,1. Os carregamentos aplicados 

foram orientados a partir do limite de resistência à tração do aço, iniciando-se com 95% deste limite 

e daí por diante sendo reduzido 5% até se atingir uma vida em fadiga em torno de 10
7
 ciclos. Para 

cada carregamento foram ensaiados três corpos de prova. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de fadiga foram tratados estatisticamente segundo a Norma 

ASTM E 739 (1991) tendo sido adotada a distribuição log-normal. Segundo esta norma sugere-se 

que os resultados devem ter como referência um intervalo de confiança de 95%, daí ter-se optado 

também pela apresentação gráfica dos resultados de acordo com a curva de Wöhler utilizando-se de 

curvas de isoprobabilidade (curvas S-N-P).  

 

Para a linearização das curvas representativas dos resultados dos ensaios de fadiga, segundo a 

Norma ASTM E 739 – 91, as equações de parametrização são fundamentadas na expressão da 

Equação 4.1. 

 

log(𝑁) = 𝐴 + 𝐵 [
∆𝜎

2
]                                                     (Equação 4.1) 

 

Sendo:  N – número de ciclos para a falha; 

             Δσ/2 – amplitude do carregamento;  

             A – parâmetro de intercepto da reta na ordenada; 

             B – parâmetro de coeficiente de regressão.  

 

A fim de simplificar, a Equação 4.1 pode ser tratada como uma expressão de uma reta, que é do tipo 

representada na Equação 4.2. 

Y = A + BX                                                                            (Equação 4.2) 

 

Desta forma, Y (correspondente ao número de ciclos para a falha) é a variável dependente e X 

(correspondente à amplitude do carregamento) é a variável independente. Os parâmetros A e B são 

calculados a partir das Equações 4.3-4.8. As variáveis identificadas com os símbolos sobrepostos 

(^) e (
---

) indicam que são, respectivamente, estimadores e médias. 

 

Â =   Y ̅̅ ̅– B̂X̅                                                                     (Equação 4.3) 

 

�̂� =  
∑ (𝑋𝑖− �̅�) [𝑌𝑖− �̅�]𝑘

𝑖=1

∑ (𝑋𝑖− �̅�)2𝑘
𝑖=1

                                                             (Equação 4.4)  

 

 

Sendo:                                                         k – número de amostras                                        
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Y̅ =  ∑
Yi

k

k
i=1                                                                (Equação 4.5) 

                                                            

X̅ =  ∑
Xi

k

k
i=1                                                                         (Equação 4.6) 

    

Yi = log  Ni                                                               (Equação 4.7) 

 

 

Xi = log Δσ                                                               (Equação 4.8) 

 

 

A variância da distribuição normal é determinada a partir da Equação 4.9. 

 

σ̂2 =   
∑ (Yi − Yî)

2𝑘
𝑖=1

𝑘 − 2
                                                               (Equação 4.9) 

Sendo:  

 

Yî =  Â + B̂Xi                                                              (Equação 4.10) 

 

O desvio padrão da variância e o seu erro são dados pelas equações 4.11 e 4.12. 

 

 

σ̂ = √�̂�2                                                                          (Equação  4.11) 

 

 

𝜀 =  
𝜎

√𝑘
                                                                           (Equação 4.12) 

 

 

Os intervalos de confiança para os parâmetros estimadores A e B podem ser determinados pelas 

Equações 4.12 e 4.13. 

 

 

Â  ± tp σ̂  [
1

k
+

X̅2

∑ (Xi − X̅)2k
i=1

]

1
2⁄

                                                 (Equação 4.12) 

  

   B̂  ± tp σ̂  [∑(Xi − X̅)2

k

i=1

]

1
2⁄

                                                      (Equação 4.13 

 

 

Os valores de tp são determinados a partir da Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Valores de tp em função do grau de liberdade (n) e do intervalo de confiança. 

Norma ASTM E 739 (1991). 

 

n = (k-2) 
 Intervalo de Confiança (%) 

90 95 

4 2,1318 2,7764 

5 2,0155 2,5706 

6 1,9432 2,4469 

7 1,8946 2,3646 

8 1,8595 2,3060 

9 1,8331 2,2622 

10 1,8125 2,2281 

11 1,7959 2,201 

12 1,7823 2,1788 

13 1,7709 2,1604 

14 1,7613 2,1448 

15 1,753 2,1315 

16 1,7459 2,1199 

17 1,7396 2,1098 

18 1,7341 2,1009 

19 1,7291 2,093 

20 1,7247 2,086 

21 1,7207 2,0796 

22 1,7171 2,0739 

 

 

4.5. Ensaios Eletroquímicos 

 

Para a determinação de parâmetros eletroquímicos do aço UNS S31803 nas suas variações de 

tratamentos térmicos de recozimento aplicadas neste trabalho foram realizados ensaios de 

polarização potenciodinâmica. 

 

4.5.1. Meio eletroquímico 

 

Os ensaios de polarização potenciodinâmica foram realizados em solução de cloreto de sódio a 

3,5% em massa. A solução foi preparada com reagente padrão e água destilada na condição 

naturalmente aerada. 
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4.5.2. Corpos de prova para ensaios de polarização potenciodinâmica 

 

Os corpos de prova para os ensaios de polarização potenciodinâmica foram preparados a partir de 

chapas cortadas nas dimensões de 1cm x 1cm (1cm
2
) que inicialmente foram soldadas, por 

brasagem, a fios de cobre isolados de comprimento aproximado de 15cm para as devidas conexões 

ao circuito de ligação ao potenciostato. Os corpos de prova foram embutidos em resina de poliéster 

ficando exposta a área de 1cm
2
 para contato com o eletrólito do ensaio. Foram preparados três 

corpos de prova para cada uma das condições de tratamento térmico de recozimento empregadas na 

pesquisa: 1060°C, 1200°C e 1300°C. Os corpos de prova foram lixados até a lixa 600 mesh. Na 

Figura 4.22 apresentam-se os corpos de prova soldados aos fios de cobre antes de serem embutidos.  

 

 

Figura 4.22 - Corpos de prova para ensaios de polarização potenciodinâmica. 

 

4.5.3. Ensaios de polarização potenciodinâmica  

 

Para a realização dos ensaios de polarização potenciodinâmica foi utilizado um potenciostato 

EmStat3 (Marca PalmSens). Inicialmente, após desengraxamento dos corpos de prova com acetona 

e álcool, os mesmos foram colocados na célula para estabilização do potencial de corrosão (Ecor) 

por 3600s. Posteriormente, aplicou-se potenciais variando-se de -400mV (250mV abaixo do Ecor) a 
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1600mV, com uma taxa de varredura de 0,167mV/s. Foi utilizada uma célula eletroquímica (Becker 

250ml) contendo três eletrodos: - eletrodo de referência de calomelano saturado (ECS), contra 

eletrodo de platina e o eletrodo de trabalho (corpo de prova). Os ensaios foram realizados na 

temperatura ambiente e repetidos três vezes por amostra. Na Figura 4.23 apresenta-se o 

potenciostato EmStat3 juntamente com a montagem do circuito para a realização dos ensaios de 

polarização potenciodinâmicas.  

 

 

Figura 4.23 - Montagem para a realização dos ensaios de polarização.  

 

4.5.4. Ensaios para determinação de temperaturas críticas de pite  

 

Foram realizados ensaios para a determinação das temperaturas críticas de pite (Critical Pitting 

Temperature – CPT) do aço UNS S31803 nas condições de recozimentos a 1060°C, 1200°C e 

1300°C em solução aquosa contendo 3,5% (massa) de NaCl. Os ensaios ocorreram em uma solução 

de cloreto de sódio de 1 mol por litro tendo sido utilizado um potenciostato EmStat3, marca 

PalmSens, ligado a três eletrodos: calomelano saturado (referência), platina (contra eletrodo) e 

eletrodos de trabalho (corpos de prova). A montagem foi feita em um becker de 250ml e para o 

aquecimento foi utilizada uma chapa aquecedora elétrica com capacidade para até 100°C. A 

temperatura da solução foi monitorada por um termômetro digital de haste com precisão de 0,1°C. 

Os corpos de prova foram preparados a partir de amostra das chapas recozidas do aço UNS S31803 

de seção de 1cm
2
, soldadas a um terminal e embutidas em resina de poliéster. Para os ensaios as 
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amostras foram lixadas em água até a lixa n° 1200 seguidas de desengraxamento com acetona, 

lavagem com álcool absoluto e secagem com jato de ar quente. Para a determinação da CPT foi 

aplicado um potencial constante de 750mVECS e realizado o aquecimento  da solução em uma taxa 

de aproximadamente 1°C/min (Naghizadeh & Moayed, 2015; Deng et al., 2009; Wang et al., 2012).  

As densidades de corrente e as correspondentes temperaturas foram obtidas respectivamente a partir 

de um software ligado ao potenciostato e das leituras no termômetro digital imerso na solução. Os 

ensaios foram realizados até que as densidades de corrente atingissem aproximadamente 

200µA/cm2 (Potencial suficiente para confirmar a CPT).    

 

4.6. Ensaios de Corrosão Sob Tensão com Carga Constante 

 

Os ensaios foram realizados no aço UNS S31803 recozido a 1060°C e 1300°C tendo sido utilizados 

corpos de prova similares àqueles utilizados nos ensaios de fadiga como mostrado na Figura 4.5. As 

tensões aplicadas nos ensaios foram tomadas como referência em relação ao limite de escoamento 

do aço recozido a 1060°C, tendo sido de aproximadamente 30%, 40%, 50% e 60% deste valor. 

Durante os ensaios os corpos de prova ficaram submersos em solução aquosa de cloreto de 

magnésio (MgCl2) a 42% (em massa) na temperatura de 143°C. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados de caracterização estrutural e de propriedades mecânicas 

básicas, resultados dos ensaios de fadiga, de corrosão sob tensão e de parâmetros eletroquímicos de 

corrosão do aço inoxidável duplex UNS S31803. Correlações diversas dos resultados são 

apresentadas com vistas a auxiliar no entendimento e na discussão com a literatura a respeito dos 

efeitos de diferentes temperaturas de recozimento do aço no seu comportamento mecânico e de 

resistência à  corrosão.  

 

5.1. Resultados Preliminares Para Delimitação da Pesquisa  

 

A microscopia óptica foi empregada na fase preliminar do trabalho quando se estudava de uma 

forma mais geral, as alterações estruturais do aço com as variações de temperaturas de recozimento. 

Na Figura 5.1 apresentam-se imagens das estruturas de amostras recozidas nas temperaturas de 

1060ºC, 1150ºC, 1200ºC, 1300ºC e 1350ºC.  

 

Conforme pode ser observado na Figura 5.1, o aço na condição de recozido a 1060ºC, que 

corresponde à condição em que foi recebido, apresenta morfologia típica de um aço inoxidável 

duplex laminado a frio (REIS, 2013; SANTOS, 2007). Nas demais temperaturas de recozimento há 

uma gradual alteração na morfologia da microestrutura e na fração volumétrica das fases do aço na 

medida em que se aumenta a temperatura de recozimento. A forma alongada dos grãos do aço 

tratado a 1060ºC devido à laminação foi se perdendo com o aumento da temperatura de 

recozimento chegando a não ter nenhuma evidência de alongamento do grão produzido pela 

laminação na temperatura de recozimento de 1350ºC. Como relatado por Santos et al. (2007) os 

aços inoxidáveis duplex se solidificam com 100% de ferrita e com o abaixamento da temperatura os 

grãos de austenita primária vão se formando no contorno de grão por um processo de nucleação e 

crescimento. Na Figura 5.1 (e, f) pode ser observada a evolução deste processo de recristalização. 

Outra constatação importante de se observar foi o aumento da porcentagem de ferrita em relação à 

austenita com o aumento da temperatura de recozimento, também observada por Moura (2008). 
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Figura 5.1 - Micrografias do aço inoxidável duplex UNS S31803 laminado e recozido: (a) 1060ºC; 

(b) 1150ºC; (c) 1200ºC; (d) 1250ºC; (e) 1300ºC; (f) 1350ºC. Ataque Behara; fase escura: 

ferrita; fase clara: austenita. MO, 500X. 

 

A evolução das estruturas apresentadas na Figura 5.1 se apresenta similar à aquela obtida por 

Vijayalakshmi et al. (2011) após tratamentos térmicos de 1050ºC a 1300ºC em um aço inoxidável 

duplex do tipo SAF 2205 forjado. O recozimento a 1350ºC resultou em uma granulação grosseira 

da ferrita, favorecendo, com o resfriamento rápido, a formação de austenita em planos específicos, 

conhecida como austenita de Widmanstatten, conforme pode ser observado na Figura 5.1(f).  

 

Na Tabela 5.1 apresentam-se os valores das porcentagens de ferrita e austenita presentes nas 

estruturas correspondentes a cada uma das temperaturas de recozimento do aço. As contagens dos 

percentuais da estrutura foram realizadas empregando-se um software de tratamento de imagem, 

tendo sido analisados vinte campos das imagens respectivas de cada uma das condições de 

recozimento. 
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Tabela 5.1 – Fração volumétrica de ferrita e austenita no aço inoxidável duplex UNS S31803. 

 

 

Na Figura 5.2 apresenta-se o comportamento gráfico da variação das frações volumétricas de ferrita 

e austenita apresentada na Tabela 5.1 

 

 

Figura 5.2 - Variação volumétrica de fases do aço UNS S31803 em função da temperatura de 

recozimento. 

 

Como pode ser observado na Tabela 5.1 e Figura 5.2, na temperatura de recozimento a 1060ºC 

obteve-se uma proporção de ferrita-austenita próxima de 1:1. O aumento desta temperatura 

implicou no aumento da fração de ferrita e consequente diminuição da fração de austenita 

(VIJAYALAKSHMI et al., 2011). Outras fases e partículas além da ferrita e austenita não foram 

observadas nesta etapa do trabalho. Em princípio, o objetivo principal do trabalho era de se obter 

com os tratamentos térmicos apenas as variações das frações de ferrita e austenita.  
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Ainda nesta fase preliminar do estudo para a delimitação dos tratamentos térmicos a serem 

trabalhados durante a pesquisa, foram realizados ensaios de tração com o objetivo de se verificar a 

evolução do limite de resistência e de deformação do material com os recozimentos. Assim, na 

Figura 5.3 apresenta-se o comportamento evolutivo do limite de resistência à tração do aço UNS 

S31803 nas diferentes temperaturas de recozimento e consequente variação das frações de ferrita 

(α).  

 

Figura 5.3 - Limite de resistência do aço inoxidável UNS S31803 em função das temperaturas de 

recozimento. 

 

Com o aumento da fração de ferrita verifica-se a redução do limite de resistência. Esta redução pode 

ser atribuída tanto à menor participação da austenita como também pelo aumento do tamanho de 

grão da ferrita e da austenita. Outra constatação em relação ao aumento da fração de ferrita 

proporcionado pela variação das temperaturas de recozimento foi o pronunciado decréscimo no 

grau de alongamento do aço submetido a ensaios de tração como se apresenta na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 - Alongamento do aço inoxidável UNS S31803 em função das temperaturas de 

recozimento. 
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As reduções das deformações observadas com os aumentos das temperaturas de recozimento do aço 

podem ser atribuídas à mudança de fração volumétrica e da morfologia das duas fases, além do 

surgimento de precipitados, conforme será apresentado no decorrer da discussão dos resultados. Em 

consequência das reduções dos limites de resistência e de deformação total, houve também redução 

na tenacidade do aço com os aumentos das temperaturas de recozimento.  

 

Na etapa inicial de delimitação da pesquisa, focou-se apenas na identificação das mudanças de 

frações das fases ferrita e austenita causadas pelos recozimentos. Em princípio os procedimentos de 

tratamentos térmicos foram conduzidos objetivando não propiciar o surgimento de precipitados e 

ocorrer apenas variação das frações de ferrita e austenita. Mais adiante, no decorrer do trabalho, 

poderá ser verificado que a ocorrência de precipitados foi inevitável, pelo menos no aço recozido na 

temperatura de 1300ºC.  

 

A partir dos resultados obtidos nesta fase preliminar (microestruturas, limites de resistência e 

alongamentos) obtidas nas seis temperaturas de recozimento, com o objetivo de se delimitar a 

pesquisa, optou-se pela continuidade do desenvolvimento do trabalho focado apenas nas três 

temperaturas: 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC. Sendo assim, a partir deste ponto os resultados e discussão 

serão limitados a estas três temperaturas citadas.  

 

5.2. Caracterização Estrutural 

 

A seguir são apresentadas novas caracterizações estruturais do aço UNS S31803 especificamente 

relativas às condições de recozimento delimitadas nos estudos preliminares.    

 

5.2.1. Análise estrutural por microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Na Figura 5.5 apresentam-se as imagens das estruturas do aço inoxidável duplex UNS S31803 

reveladas após o seu recozimento nas três temperaturas adotadas para a pesquisa: 1060ºC, 1200ºC e 

1300ºC. Para a temperatura de 1060ºC pôde-se perceber uma estrutura de grãos alongados, típica 

daquela produzida por processo de laminação a frio do aço. A austenita aparece como ilhas com 

tonalidade mais clara e a fase ferrítica é a matriz que envolve a fase austenítica e se apresenta em 

tonalidade mais escura. Para a temperatura de 1200ºC, a estrutura ainda conserva vestígios da 

aparência alongada dos grãos, mas com aumento significativo do tamanho de grão de ambas as 

fases presentes. Para a temperatura de 1300ºC, o alongamento dos grãos começa a ser substituído 
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por uma estrutura diferente, com tamanho de grão maior para a ferrita e tendência para uma 

morfologia de austenita na forma acicular e austenita de Widmanstätten localizadas nos contornos 

de grãos da ferrita. De acordo com Tavares et al. (2005), o crescimento do grão da ferrita foi 

favorecido pela diminuição da fração da austenita. Para a revelação das imagens foi utilizado o 

reagente Behara. 

 

 

Figura 5.5 - Microestrutura do aço inoxidável duplex UNS S31803 nas temperaturas de 

recozimento: (a) 1060ºC; (b) 1200ºC; (c) 1300ºC. Ataque: Behara. MEV, 500X.  

 

5.2.2. Caracterização quantitativa da estrutura 

 

As alterações da fração volumétrica das fases presentes na estrutura e os respectivos indicadores de 

tamanho de grão da ferrita (α) e austenita (γ) são apresentadas na Tabela 5.2. Observa-se que há 

aumento da fração volumétrica da fase ferrítica (α) e consequente diminuição da fase austenítica (γ) 

assim como pode-se observar aumento dos grãos de ambas as fases à medida que se aumenta a 

temperatura de recozimento.  

 

Tabela 5.2 – Frações volumétricas e tamanhos de grãos das fases ferrita (α) e austenítica (γ) do aço 

UNS S31803 recozido nas temperaturas de 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC. 

 

 

 

 

 

 

As frações volumétricas das fases foram determinadas de acordo com a Norma ASTM E-562 e os 

tamanhos de grãos pela Norma ASTM E-112. 

Temperatura de Recozimento (°C) 1060 1200 1300 

α 
 Fração volumétrica (%) 51 ± 2 62 ± 4           74 ± 3 

 Tamanho de grão (ASTM) 16 13 10 

γ 
 Fração volumétrica (%) 49 ±2 38 ±4            26 ±3 

Tamanho de grão (ASTM) 16 15 12 
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Na Figura 5.6 pode ser observado que a dependência das frações volumétricas das fases presentes 

com as temperaturas de recozimento segue uma tendência linear. Este comportamento está de 

acordo com o observado por Badji et al.(2008).  

 

 

 

Figura 5.6 - Variação da fração volumétrica das fases em função das temperaturas de recozimento 

de um aço UNS S31803. 

 

Utilizando-se ataque eletrolítico com ácido oxálico a 10%, com tensão aplicada de 5V por 

aproximadamente 15 segundos, pode-se constatar, a partir de imagens obtidas por MEV, a presença 

de precipitados de nitreto de cromo na amostra do aço recozido a 1300ºC. Na Figura 5.7 apresenta-

se imagem da estrutura com a revelação da presença de precipitados nitreto de cromo no aço 

recozido a 1300ºC. A comprovação da presença de precipitados de nitreto de cromo foi confirmada 

por análises de difração de raios X realizadas por microscopia eletrônica de transmissão - MET.  
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Figura 5.7 - Estrutura do aço UNS S31803 recozido a 1300ºC. Destaca-se (círculo) a presença de 

nitreto de cromo Ataque eletrolítico: ácido oxálico a 10%. MEV, 500X. 

 

Como pode ser observado na Figura 5.7, os precipitados de nitreto de cromo se apresentam 

localizados predominantemente segregados na região central do grão da ferrita. A formação de 

precipitados de nitreto de cromo na amostra recozida a 1300ºC se justifica devido ao fato de que no 

processo de resfriamento dos aços inoxidáveis duplex a austenita se forma (por difusão a partir da 

ferrita) abaixo de aproximadamente 1300ºC e, neste caso, se o resfriamento ocorrer muito 

rapidamente, há a tendência de se obter elevada fração volumétrica de ferrita em relação à austenita.  

Com isto a precipitação de nitreto de cromo é muito favorecida, haja vista a baixa solubilidade do 

nitrogênio na ferrita (MOURA et al., 2008). Cândido (1996) também observou precipitação de 

nitretos na ferrita em soldas de um aço do tipo 2205. 

 

De acordo com Moura et. al. (2008), diversos trabalhos têm relatado que corpos de prova de aços 

inoxidáveis duplex resfriados rapidamente a partir de 1300ºC têm apresentado aumento na dureza e 

redução na tenacidade em relação a corpos de prova resfriados com menor taxa de resfriamento. A 

razão deste aumento de dureza e redução da tenacidade tem sido atribuída à presença de partículas 

de nitreto de cromo. A presença de nitreto de cromo pode ainda contribuir para a geração de pontos 

de nucleação de pites de corrosão.  

 

De acordo com Tavares et al. (2005), pode ser obtida boa tenacidade em aço inoxidável duplex 

UNS S31803 recozido a 1300ºC, desde que seja resfriado no forno até 1000ºC seguido de 

resfriamento ao ar até a temperatura ambiente. Nesta condição de tratamento térmico é obtida uma 
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estrutura com aproximadamente 54% de austenita com reduzido tamanho de grão. No entanto, 

resfriamento no forno de 1300ºC até a temperatura ambiente tende a proporcionar a precipitação 

indesejável de nitretos de cromo.  

 

No caso específico deste trabalho o resfriamento não foi realizado no forno em nenhuma etapa. 

Como pode ser visto na Figura 4.2, o resfriamento foi contínuo e ao ar forçado desde 1300ºC até a 

temperatura ambiente, tendo tido resfriamento de 1300ºC a 350ºC, em um tempo aproximado de 60 

segundos, ou seja, uma taxa de resfriamento em torno de 15,8ºC/s.  A fração de ferrita obtida foi de 

aproximadamente 74%, o que favoreceu à precipitação de nitreto de cromo pela baixa solubilidade 

do nitrogênio nesta fase.  

 

5.2.3. Análise estrutural por microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Na Figura 5.8 apresenta-se imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão onde são 

apresentadas as estruturas ferrítica e austenítica, conforme confirmado por difração de raios x 

apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.10. A amostra utilizada para a obtenção das imagens da Figura 5.8 

foi preparada pela técnica ion milling.  

 

Figura 5.8 - Microestrutura ferrítica e austenítica do aço USS S31803. MET. Amostra preparada 

pela técnica ion milling. 

 

Na Figura 5.9(a) apresenta-se uma imagem de difração de raios X obtida por MET no grão da 

ferrita mostrado na Figura 5.8, conforme confirmado pela análise realizada com auxílio do software 

JEMS, cujo padrão de simulação se apresenta na Figura 5.9(b).  
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Figura 5.9 - Difração de raios X da estrutura ferrítica: (a) Imagem de difração da ferrita; (b) Padrão 

de difração da ferrita simulado pelo software JEMS. Amostra preparada por íon milling. 

MET. 

 

Na Figura 5.10(a) apresenta-se uma imagem de difração de raios X obtida por MET no grão da 

austenita mostrado na Figura 5.8, também confirmado por análise realizada com auxílio do software 

JEMS, cujo padrão de simulação se apresenta na Figura 5.10(b). 
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Figura 5.10 - Difração de raios X da estrutura austenítica: (a) Imagem de difração da austenita; (b) 

Padrão de difração da austenita simulado pelo software JEMS. Amostra preparada por 

Ion Milling. MET.  

 

Na Figura 5.11 apresenta-se imagem obtida por MET onde se revela a presença de precipitado de 

nitreto de cromo (CrN) conforme confirmado por difração de raios X apresentada na Figura 

5.12(a,b).   
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Figura 5.11 - Presença de nitreto de cromo no aço UNS S31803 recozido a 1300°C. Amostra 

preparada por FIB. MET. 

 

A amostra utilizada para a obtenção da imagem da Figura 5.11 foi preparada pela técnica Foccused 

Ion Bean (FIB) com a qual foi possível identificar a presença de precipitados. Esta técnica foi 

utilizada devido ao seu recurso de maior precisão na seleção da região de concentração dos 

precipitados, conforme apresentado na imagem da Figura 5.7. 

 

Na Figura 5.12(a) apresenta-se imagem de difração de raios X obtida por MET do nitreto de cromo 

(CrN), conforme confirmado por análise realizada com auxílio do software JEMS, cujo padrão de 

simulação se apresenta na Figura 5.12(b). Pode ser notado que o nitreto de cromo identificado está 

localizado no interior do grão da ferrita como constatado também na imagem da Figura 5.7 da 

amostra atacada eletroliticamente com ácido oxálico. Esta constatação confirma o exposto na 

literatura de que nos aços inoxidáveis duplex as fases intermetálicas normalmente se formam a 

partir da ferrita (MOURA et al., 2008). 
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Figura 5.12 - Difração de raios X de nitreto de cromo (CrN): (a) Imagem de difração de nitreto de 

cromo (CrN): (b) Padrão de difração de nitreto de cromo (CrN) simulado pelo software 

JEMS. Amostra preparada por FIB. MET. 

 

Ferrita e austenita também foram identificadas por difração de raios X e simulação pelo software 

JEMS na amostra preparada por FIB, conforme se apresenta nas Figuras 5.13 e 5.14. 

 

 

Figura 5.13 – Difração de raios X da estrutura ferrítica: (a) Imagem de difração da ferrita; (b) 

Padrão de difração da ferrita simulado pelo software JEMS. Amostra preparada por 

FIB. MET.  
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Figura 5.14 - Difração de raios x da estrutura austenítica: (a) Imagem de difração da austenita; (b) 

Padrão de difração da austenita simulado pelo software JEMS. Amostra preparada por 

FIB. MET. 

 

5.3. Propriedades Mecânicas 

 

São apresentados os resultados de propriedades mecânicas do aço inoxidável duplex UNS S31803 

tratado termicamente a 1060°C, 1200°C e 1300°C relacionados à tração, microdureza e fadiga. 

 

5.3.1. Ensaios de tração 

 

A Figura 5.15 apresenta as curvas de engenharia, tensão versus deformação, obtidas nos ensaios de 

tração com corpos de prova do aço recozido nas três temperaturas adotadas. As principais 

propriedades mecânicas obtidas a partir destas curvas são apresentadas na Tabela 5.4.  

 

Como pode ser visto na Figura 5.15 e Tabela 5.3, a deformação total e consequentemente a 

tenacidade estão diminuindo com o aumento da temperatura de recozimento devido ao aumento no 

tamanho do grão, mudança na fração volumétrica e morfologia das fases. À medida em que a 

deformação total (e, consequentemente, a resistência à fratura) também diminuiu com o 

aumento da temperatura, presume-se que a presença de precipitados nitretos também 

contribui para estes resultados (MORENO, 2004; PINTO, 2001; FONTES, 2009), pela 

tendência para a fragilização da ferrita (observado aumento da dureza). 
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Figura 5.15 - Curvas tensão x deformação de um aço UNS S31803 em função das temperaturas de 

recozimento. 

 

 

Tabela 5.3- Propriedades mecânicas em tração de um aço UNS S31803 em função das temperaturas 

de recozimento. 

 

 

 

 

As Figuras 5.16 e 5.17 mostram curvas de tendência para as relações entre as propriedades 

mecânicas e a temperatura de recozimento. Pode-se notar o decréscimo da resistência mecânica com 

o aumento da temperatura de recozimento, o que pode ser atribuído, como já mencionado, devido 

ao aumento do tamanho de grão, mudança de fração volumétrica e de morfologia das duas fases e 

possível precipitação de nitreto de cromo.  
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Figura 5.16 - Resistência mecânica por tração de um aço UNS S31803 em função da temperatura 

de recozimento do aço. 

 

 

Figura 5.17 - Deformação total por tração de um aço UNS S31803 em função da temperatura de 

recozimento. 

 

De acordo com Badji et al. (2008), para recozimentos a partir de aproximadamente 1050ºC a 

deformação total e o limite de resistência à tração do aço UNS S31803 apresentaram decréscimos 

em seus valores, estando de acordo com os resultados obtidos neste trabalho.  
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5.3.2. Ensaios de dureza 

 

Na Figura 5.18 e Tabela 5.4 são apresentadas as variações de dureza (microdureza Vickers) da 

ferrita (α) e da austenita (γ) em função das temperaturas de recozimento. Pode ser notado um 

significativo aumento na dureza da ferrita do aço recozido a 1300ºC, confirmando a presença dos 

precipitados de nitreto de cromo apresentados na micrografia da Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.18 - Variação da microdureza das fases α e γ em função da temperatura de recozimento do 

aço UNS S31803. 

 

Tabela 5.4 – Microdureza Vickers das fases α e γ em função das temperaturas de recozimento do 

aço UNS S31803.   

 

 

De acordo com Moura et al., (2008), os resultados obtidos estão de acordo com outros autores onde 

corpos de prova resfriados rapidamente a partir de 1300ºC apresentaram aumento de dureza na 

ferrita e diminuição na tenacidade comparado com outras condições de resfriamento. A alta fração 
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de ferrita obtida pelo recozimento a 1300ºC seguido de resfriamento rápido propiciou a precipitação 

de nitreto de cromo.  

 

A precipitação de nitreto de cromo pode ser atribuída à associação simultânea das seguintes causas: 

- baixa solubilidade de nitrogênio na ferrita;  aumento do teor de nitrogênio na ferrita migrado da 

austenita cuja fração volumétrica diminuiu e, por fim, pela presença de cromo na ferrita (MOURA 

et al.,2008; TAVARES et al.,2005). 

 

Independentemente da diminuição da dureza da austenita e aumento da dureza da ferrita, no que diz 

respeito à dureza global do aço, houve diminuição com o aumento da temperatura de recozimento, 

como pode ser visto na Tabela 5.5 e Figura 5.19. 

 

Tabela 5.5 – Dureza HRc do aço UNS S31803. 

T(ºC) 1060 1200 1300 

HRc 31 ± 3 25 ± 2 23 ± 3 
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Figura 5.19 - Variação da dureza do aço UNS S31803. 

 

Comportamento similar de diminuição da dureza do aço inoxidável UNS S31803 com o aumento 

das temperaturas de recozimento foi obtido por Tavares et al.(2005). 
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5.3.3. Ensaios de fadiga 

 

Na Figura 5.20 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios de fadiga com controle de carga do 

aço UNS S31803 recozido nas temperaturas de 1060°C, 1200°C e 1300°C, sob a forma de curvas 

de tensão máxima versus o número de ciclos até à fratura. As curvas de tendência (decaimento 

exponencial) foram indicadas para orientar melhor as tendências dos resultados e facilitar a 

comparação entre as três situações distintas. As curva foram divididas em três regiões, de acordo 

com os diferentes comportamentos para o material sob fadiga: fadiga de baixo ciclo (tensão máxima 

acima da tensão de escoamento), fadiga de alto ciclo (tensão máxima abaixo do limite de 

escoamento), e "vida infinita" (amostras não fraturadas para números de ciclos superiores a 10
7
). 

Nesta última região, os pontos apresentados na Figura 5.20 correspondem a cinco corpos de prova 

não fraturados. O aumento da temperatura de recozimento impactou de forma deletéria no 

desempenho de fadiga do aço, particularmente no comportamento de baixo ciclo e no limite de 

fadiga. A dispersão dos resultados na região de fadiga de alto ciclo dificultou semelhante análise da 

influência dos diferentes recozimentos aplicados no desempenho do aço nesta região. 

 

 

Figura 5.20 - Resultados gerais de resistência à fadiga ao ar de um aço UNS S31803 recozido nas 

temperaturas de 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC. Ensaios: temperatura ambiente; 30Hz; 

R=0,1. 
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Foi observada uma aproximada relação positiva de aumento do limite de resistência do aço tratado 

termicamente nas três temperaturas com o aumento do limite de fadiga para vida infinita 

confirmando a tradicional observação desta relação de propriedades conforme também verificado 

por  Mateo et al. (2003) e Godefroid et al. (2014). Na Figura 5.21 apresenta-se graficamente a 

relação mencionada.  
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Figura 5.21 - Relação entre o limite de resistência à tração (σLR) e o limite de fadiga em vida 

infinita (σFAD) do aço UNS S31803 tratado termicamente. 

 

Nas Figuras 5.22-5.24 apresentam-se os resultados dos ensaios de fadiga realizados ao ar na 

temperatura ambiente, com controle de carregamento, frequência de 30 Hz e razão entre tensões (R) 

de 0,1. Nestas Figuras os resultados são apresentados pelas curvas de Wöhler de isoprobabilidade 

correspondentes às confiabilidades estatísticas indicadas. As curvas foram obtidas por adequado 

tratamento estatístico e por regressão linear a partir dos resultados experimentais obtidos nos 

ensaios de fadiga. Esta forma de apresentação de resultados de fadiga está de acordo com o 

sugerido pela Norma ASTM E 739 (1991). 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.22 o aço UNS S31803 recozido a 1060°C 

apresentou vida infinita em fadiga valores de amplitudes de tensão que variam de aproximadamente 

190 a 260MPa.  
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Figura 5.22 - Curvas de isoprobabilidade de Wöhler, com controle de tensões, de resistência à 

fadiga ao ar de um aço UNS S31803 recozido a 1060ºC. Ensaios: temperatura 

ambiente; 30Hz; R = 0,1. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.23 o aço UNS S31803 recozido a 1200°C 

apresentou como resultado de vida infinita em fadiga valores de amplitudes de tensão que variam de 

aproximadamente 135 a 225MPa.  

 

Figura 5.23 - Curvas de isoprobabilidade de Wöhler, com controle de tensões, de resistência à 

fadiga ao ar de um aço UNS S31803 recozido a 1200ºC. Ensaios: temperatura 

ambiente; 30Hz; R = 0,1. 
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De acordo com os resultados apresentados na Figura 5.24 o aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

apresentou vida infinita em fadiga valores de amplitudes de tensão que variam de aproximadamente 

118 a 212MPa.  

 

 

Figura 5.24 - Curvas   de isoprobabilidade de Wöhler, com controle de tensões, de resistência à 

fadiga ao ar de um aço UNS S31803 recozido a 1300ºC. Ensaios: temperatura 

ambiente; 30Hz; R = 0,1. 

 

Na Figura 5.25 apresenta-se a comparação das curvas de 50% de confiabilidade de falha por fadiga 

do aço
 
UNS S31803 recozido nas temperaturas de 1060°C, 1200°C e 1300°C. Pode ser observado o 

evidente aumento da inclinação negativa da curva do aço tratado a 1300°C (-7,46x10
-6

) em relação 

ao aço tratado a 1060°C (-4,18x10
-6

) e a 1200°C (-4,78x10
-6

), revelando-se assim a sua maior 

sensibilidade de resistência à fadiga com o aumento do número de ciclos no intervalo observado 

(10
5
 a 10

7
 ciclos). As curvas apresentadas podem ser consideradas com razoável confiabilidade 

estatística visto que as mesmas apresentam aceitáveis índices de correlação linear: 1060°C (0,83); 

1200 (0,73) e 1300°C (0,78). 
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Figura 5.25 - Comparação das curvas de Wöhler de 50% de confiabilidade, com controle de 

tensões, de resistência à fadiga ao ar de um aço UNS S31803 recozido nas 

temperaturas de 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC. Ensaios: temperatura ambiente; 30Hz; 

R=0,1. 

 

As variações dos valores de limite de fadiga para 10
7
 ciclos do aço nas três temperaturas de 

recozimento são apresentadas na Figura 5.26. Como pode ser visto, a redução nestes limites de 

fadiga segue uma tendência linear negativa quando se aumenta a temperatura de recozimento do 

aço, revelando mais esta desvantagem em se trabalhar com recozimentos e ou tratamentos térmicos 

diversos em temperaturas acima de 1060°C.   

 

 

Figura 5.26 - Limites para 10
7
 números de ciclos de fadiga do aço UNS S31803 recozido nas 

temperaturas de 1060ºC, 1200ºC e 1300ºC; ensaios de fadiga com controle de 

deformação. 
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5.4. Ensaios de corrosão sob tensão 

 

Ensaios de CST foram realizados com amostras do aço UNS S31803 recozidas a 1060°C e 1300°C 

imersas numa solução aquosa de cloreto de magnésio (MgCl2) a 42% (massa por volume) a 143°C. 

Os valores de tensões aplicadas (cargas aplicadas) nos ensaios foram relativas ao limite de 

escoamento do aço (650MPa) recozido a 1060°C nas seguintes porcentagens: 35% (223MPa), 43% 

(279MPa) e 51% (335MPa). Na Tabela 5.6 apresentam-se os resultados de ensaios de CST. 

 

Tabela 5.6 – Resultados dos ensaios de CST, de carga constante, no aço UNS S31803 em solução  

aquosa contendo 42% (em massa por volume) de MgCl2 (143ºC).     

Tensão Aplicada (MPa) 
Tempo para fraturar (h) 

Recozido a 1060°C Recozido a 1300°C 

223 1000* 19,0 ± 2 

279 14,5 ± 1 4,5 ± 1 

335 9,5 ± 0,25 3,5 ± 0,5 

* Não fraturado 

     

Visando facilitar a análise do efeito da variação da temperatura de recozimento do aço na resistência 

à CST, apresenta-se graficamente nas Figuras 5.27 e 5.28 a relação entre as cargas aplicadas e os 

respectivos tempos dos ensaios até a fratura dos corpos de prova. De acordo com o que se pôde 

observar o aumento na temperatura recozimento do aço UNS S31803 de 1060°C para 1300°C 

comprometeu significativamente a resistência à CST do aço. O aço recozido a 1060°C para tensões 

até 223MPa apresentou-se resistente à CST, haja visto que para este valor de tensão a que foi 

submetido resistiu por 1000 horas de ensaio sem fraturar.   

 

Figura 5.27 - Relação entre tempo para fraturar e tensão aplicada no ensaio de carga constante de 

CST do aço UNS S31803 recozido   a 1060°C   em solução   aquosa   contendo 42% 

(em massa por volume) de MgCl2 (143ºC). 
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Figura 5.28 - Relação entre tempo para fraturar e tensão aplicada no ensaio de carga constante de 

CST do aço UNS S31803 recozido a 1300°C em solução aquosa contendo 42% 

(massa por volume) de MgCl2 (143ºC). 

 

Como se apresenta na Figura 5.28 e na Tabela 5.6, o aço recozido a 1300°C, para o mesmo valor de 

tensão (223MPa) só resistiu por 19 horas, confirmando o comprometimento na resistência à CST do 

aço recozido em temperaturas mais altas que 1060°C. 

 

A baixa resistência à CST do aço UNS S31803 recozido a 1300°C comparado com o aço recozido a 

1060°C pode ser atribuída à precipitação de nitreto de cromo ocorrida nos grãos da ferrita do aço 

recozido a 1300°C como mostrado na Figura 5.7. A precipitação de nitreto de cromo pode ter 

contribuído para a CST ao favorecer a desestabilização da película passiva por íons cloreto 

facilitando assim a exposição do metal ao ataque do meio. De acordo com Cândido (1996), a ferrita 

é anódica (corrói) em relação à austenita. Como a 1300ºC tem-se mais ferrita, é de se esperar menor 

resistência à CST do aço tratado nesta temperatura. Cândido (1996) mostrou que em juntas soldadas 

de um aço ”SAF 2205” o trincamento por CST ocorreu preferencialmente na ferrita. Assim, 

presume-se que, isto tudo combinado com a tensão aplicada promoveu a geração de degraus na 

superfície, por deslizamento de planos atômicos, iniciando o processo de nucleação e propagação de 

trincas por CST. 

  

De acordo com Schön (2013), a CST ocorre porque um metal inicialmente passivado quando 

submetido a um concentrador de tensão um sistema de escorregamento é ativado produzindo 

degraus na superfície favorecendo a exposição do metal ao ataque do meio. A combinação do 

sistema de escorregamento ativado, da concentração de tensão e a restrição à recirculação de 

eletrólito na ponta da trinca dificulta a formação de camada passiva nesta região do metal 

promovendo a CST no material.  
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A CST também pode ocorrer por um mecanismo com interação com corrosão intergranular como 

relata Schön (2013), apresentando neste caso aspecto misto de trinca intergranular e transgranular. A 

CST pode ocorrer ainda em associação com pites, quando for o caso de sua existência. Na Figura 

5.29 apresenta-se uma micrografia da estrutura do aço recozido a 1300°C com trincas de CST 

transgranular na ferrita e em alguns pontos dando a impressão de propagação intergranular na 

austenita.  

 

Figura 5.29 - Propagação de trincas por CST em um aço UNS S31803 em solução aquosa contendo 

42% (massa por volume) de MgCl2 (143ºC), sob carga constante, MEV. 

  

5.5. Análises Fratográficas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As fraturas obtidas por ensaios de tração, fadiga e corrosão sob tensão foram analisadas utilizando-

se microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

 

5.5.1. Fraturas por tração 

 

Independentemente da influência da temperatura de recozimento nas propriedades mecânicas por 

tração do aço inoxidável duplex UNS S31803, as fraturas apresentaram  sempre  um  aspecto  dúctil,  

com  mecanismo  de  nucleação, crescimento  e  coalescimento  de  microcavidades (Godefroid et 

al., 2014).  A Figura 5.30 ilustra este mecanismo para as três situações estudadas. É interessante 
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notar que a presença de precipitados na fase ferrítica do aço tratado a 1300°C não alterou o 

mecanismo de fratura por tração. 

 

     

 

Figura 5.30 - Microfratografias de corpos de prova ensaiados à tração; (a) T = 1060°C; (b) T = 

1200°C (c) T = 1300°C. MEV; 5000X. 

 

5.5.2. Fraturas por fadiga 

 

Na Figura 5.31(a-c) apresentam-se em destaque as regiões de início (estágio I) e de meio/fim 

(estágios II e III) de propagação das trincas por fadiga ocorridas nos corpos de prova do aço UNS 

S31803 recozido a 1060°C, 1200°C, 1300°C que romperam após 10
6
 ciclos de carregamento.  
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Como podem ser observadas, as trincas sempre tiveram início em uma pequena região na 

extremidade da seção transversal do corpo de prova e daí tiveram a sua propagação para toda a 

extensão da seção da fratura. Os detalhamentos dos fenômenos ocorridos nestas regiões são 

apresentados nas Figuras 5.32-5.36, conforme discutido na sequência.  

 

Conforme relata Schön (2013), a nucleação das trincas por fadiga na região superficial do corpo de 

prova se explica pela baixa restrição à deformação plástica e por ser região de concentração de 

tensão como resultado da formação de bandas de deslizamento persistentes (Persistent Slip Band – 

PSB). Estes pontos de máxima tensão ocorrem devido à concentração de tensão nas intrusões e 

extrusões causadas pela PSB ou pela própria rugosidade natural do corpo de prova.   

 

Figura 5.31 - Propagação da fratura por fadiga de um aço UNS S31803; 30Hz; R = 0,1. N f   10
6
 

ciclos. Elipse tracejada:  nucleação da trinca; setas tracejadas: propagação da trinca. 

MEV; 60X 

 

O estudo da resistência à fadiga em aços inoxidáveis duplex tem interessado diversos pesquisadores 

ao longo das duas últimas décadas. Há um consenso de que a nucleação de trincas por fadiga é 

fortemente dependente das características de ambas as fases, como a sua fração de volume e sua 

morfologia, orientação cristalográfica, ativação de bandas de deslizamento, maclação e precipitação 

de fases frágeis na ferrita. Também existe um consenso de que os mecanismos de trincamento por 

fadiga dependem do nível de tensão/deformação aplicado ao  material (alto ciclo/baixo ciclo), e que 

os contornos de grãos desempenham um papel importante na resistência ao crescimento de trincas. 

No caso do presente estudo, houve aumento da dureza da ferrita com o aumento da temperatura de 

recozimento (influenciado pela presença de nitretos de cromo) transferindo deformação plástica 
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para a austenita, onde possivelmente houve maior incidência de nucleação de trincas por fadiga por 

mecanismo de concentração de tensões nas intrusões ou extrusões (Godefroid et al., 2014). 

 

Na Figura 5.32(a), relativa à região do estágio I de propagação da trinca por fadiga do aço recozido 

a 1200°C a 10
6
 ciclos de carregamento, vê-se a região de início da fratura com um aspecto 

característico “facetado”. Na Figura 5.32(b), relativa à região do estágio II de trincamento há a 

presença de finas estrias de fadiga que são comuns de ocorrerem em alto ciclo neste estágio de 

propagação de trinca, conforme relatado por Milella (2013).   

 

 

Figura 5.32 - Fratografias de um corpo de prova recozido a 1200°C com fratura por fadiga com Nf 

10
6
 ciclos: (a) – região do estágio I (3000X); (b) – região do estágio II (5000X); aço 

UNS S31803. MEV. 

 

Na Figura 5.33 apresentam-se imagens de fraturas por fadiga do aço UNS S31803 recozido a 

1300°C.  Na fratura da região de estágio I, Figura 5.33(a), pode-se observar a predominância de 

fratura com aspecto facetado enquanto que na Figura 5.33(b), relativa à fratura na região de estágio 

II de propagação da trinca, pode ser observada a presença de estrias de fadiga com trincas, 

conforme cita Milella (2013).  
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Figura 5.33 - Fratografias de um corpo de prova   recozido a 1300°C com falha por fadiga com Nf   

  10
6
 ciclos: (a) – região do estágio I (3000X); (b) – região do estágio II (5000X); 

Aço UNS S31803. MEV. 

 

Na Figura 5.34(a-c) apresentam-se em destaque as regiões de início (estágio I) e de meio/fim 

(estágios II e III) de propagação das trincas por fadiga ocorridas nos corpos de prova do aço UNS 

S31803 recozido a 1060°C, 1200°C, 1300°C ensaiados em fadiga com um carregamento max 

560MPa. Também neste caso, pode ser observado que as trincas tiveram início em uma 

extremidade da seção transversal do corpo de prova e daí a sua propagação para toda a extensão da 

seção.  

 

Figura 5.34 - Propagação da fratura de fadiga. max   550 a 570MPa. Elipse tracejada: nucleação da 

trinca; setas tracejadas: propagação da trinca. MEV; 60X; aço UNS S31803. 

 

Na Figura 5.35(a, b) apresentam-se imagens das regiões I e II de propagação de trinca por fadiga do 
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aço UNS S31803 recozido a 1060°C. Observa-se a presença de finas estrias de fadiga no estágio II, 

Figura 5.35(b), que podem ocorrem neste estágio de propagação de trinca, conforme relatado por 

Milella (2013). 

 

       

Figura 5.35 - Fratografia do corpo de prova de um aço UNS S31803 recozido a 1060°C com fratura 

por fadiga com max   570MPa: (a) – região do estágio I (3000X); (b) – região do 

estágio II (5000X). MEV 

 

Na Figura 5.36(a, b) apresentam-se imagens das regiões I e II de propagação de trinca por fadiga do 

aço UNS S31803 recozido a 1200°C.  

 

Figura 5.36 - Fratografias de um corpo de prova recozido a 1200°C com falha por fadiga com max  

 550MPa: (a) – região do estágio I (3000X); (b) – região do estágio II (5000X); aço 

UNS S31803.  
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Na Figura 5.37(a, b) apresentam-se imagens das regiões I e II de propagação de trinca por fadiga do 

aço UNS S31803 recozido a 1300°C. Na Figura 5.37(b), relativa à região do estágio II de 

trincamento também se destaca a presença de estrias de fadiga.  

 

 

Figura 5.37 - Fratografias de um corpo de prova recozido a 1300°C do aço UNS S31803 com 

fratura por fadiga com max   560MPa: (a) região do estágio I (3000X); (b) região do 

estágio II (5000X). MEV. 

 

5.5.3. Fraturas por corrosão sob tensão 

 

Na Figura 5.38 apresenta-se uma imagem de fratura por corrosão sob tensão do aço UNS S31803 

recozido a 1300°C, com destaque para as regiões de comportamento frágil (facetas de clivagem) e 

comportamento dúctil (presença de dimples) e trinca secundária. Nesta imagem é marcante a 

diferença da morfologia dos dois comportamentos da fratura. A região de comportamento frágil, que 

é a região de propagação da trinca por corrosão sob tensão, apresenta aspecto transgranular 

característico deste tipo de fratura em aços inoxidáveis que é predominado por facetas (SCHÖN, 

2013).  
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Figura 5.38 - Microfratografia de corpo de prova de um aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

fraturado por corrosão sob tensão (carga constante) com     223MPa (0,4 σLE do aço 

recozido a 1060°C) – Região de transição de fratura frágil - dúctil. 1000X. MEV.  

 

Na Figura 5.39 apresenta-se uma imagem de fratura do aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

relativa à região de propagação estável de trinca gerando uma fratura totalmente frágil (presença de 

marcas de “rios”). A fratura apresenta ainda aspecto predominantemente transgranular e altamente 

ramificada, característica de nível de carregamento relativamente alto.  

 

Figura 5.39 - Microfratografia de corpo de prova de um aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

fraturado por corrosão sob tensão (carga constante) com     223MPa (0,4 σLE do aço 

recozido a 1060°C) - Região de fratura frágil. 2000X. MEV. 
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Na Figura 5.40 apresenta-se uma imagem da região de comportamento frágil e dúctil da fratura 

ocorrida em consequência da corrosão sob tensão no aço UNS S31803 recozido a 1300ºC. Nesta 

região de comportamento dúctil da fratura tem-se a presença de dimples e superfícies com aspectos 

de amassamento por rasgamento final. Esta região da fratura não está associada à causa específica 

da corrosão sob tensão, mas sim das propriedades inerentes do material, ligadas à sua 

microestrutura. A trinca principal, na região frágil, propaga-se estavelmente por CST, promovendo o 

rasgamento das ligações atômicas por dissolução anódica até um tamanho crítico. Neste tamanho 

crítico atinge-se a tenacidade à fratura do material, implicando na ruptura mecânica, catastrófica, 

em fratura dúctil, pois o material apresenta comportamento dúctil mecanicamente.  A região de 

fratura dúctil se refere àquela em que, em consequência da propagação da trinca por corrosão sob 

tensão torna a tensão na seção resistente superior ao limite de resistência do aço. Neste caso a 

fratura tem característica de fratura por tração.  O aspecto da fratura evidencia o mecanismo de 

coalescimento de microcavidades podendo em alguns casos ser observada a presença de partículas 

que deram origem aos dimples no fundo de algumas cavidades.  

 

 

 

Figura 5.40 - Microfratografia de corpo de prova de um aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

fraturado por corrosão sob tensão (carga constante) com     223MPa (0,4 σLE do aço 

recozido a 1060°C) – Região de transição frágil (CST) – dúctil (ruptura mecânica). 

2000X. MEV. 
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5.6. Curvas de Polarização Potenciodinâmica  

 

Nas Figuras 5.41-5.43 apresentam-se as curvas de polarização potenciodinâmica do aço UNS 

S31803 recozido a 1060°C, 1200°C e 1300°C em solução aquosa contendo 3,5% (massa) de NaCl, 

na temperatura ambiente. 

 

 

Figura 5.41 - Curvas de polarização potenciodinâmica do aço UNS S31803 recozido a 1060°C; 

NaCl (3,5% em massa por volume); 25°C; 0,167mV/s. 

 

Figura 5.42 - Curvas de polarização potenciodinâmica do aço UNS S31803 recozido a 1200°C; 

NaCl (3,5% em massa por volume); 25°C; 0,167mV/s. 
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Figura 5.43 - Curvas de polarização potenciodinâmica do aço UNS S31803 recozido a 1300°C; 

NaCl (3,5% em massa por volume); 25°C; 0,167mV/s. 

 

Na Figura 5.44 apresentam-se as curvas de polarização potenciodinâmica médias respectivamente 

para as temperaturas de recozimento de 1060°C, 1200°C e 1300°C. 

 

Figura 5.44 - Curvas médias de polarização potenciodinâmica do aço UNS S31803 recozido a 

1060°C, 1200°C e 1300°C; NaCl (3,5% em massa por volume); 25°C; 0,167mV/s. 
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Os valores e variações no potencial de corrosão (Ecor) e potencial de pite (Epite), são apresentados na 

Tabela 5.7 e Figura 5.45. 

 

Tabela 5.7 – Parâmetros eletroquímicos obtidos em ensaios de polarização potenciodinâmica do aço 

                  UNS S31803  em  solução  aquosa  contendo  3,5% (em massa por volume)  de NaCl;  

                  25°C; 0,167mV/s. 

Temperatura de       

Recozimento (ºC) 
1060 1200 1300 

(*) 
Epite(mVECS)  950 ± 50 1010 ± 10 1100 ± 25 

Ecor(mVECS) -210 ± 15 -375 ± 10 -360 ± 10 

icor(cm
2
) 0,37± 0,12 1,01± 0,44 2,14± 0,70 

                                              (*) Comprovação da existência de pite na Figura 5.46. 

 

 

Figura 5.45 - Variação dos potenciais de eletrodo a partir de curvas de polarização 

potenciodinâmica do aço UNS S31803 em solução aquosa contendo 3,5% (m/v) de 

NaCl; 25°C; 0,167mV/s. 

 

 

De acordo com o apresentado na Figura 5.45 houve aumento no potencial de pite (Epite) com 

aumento da temperatura de recozimento do aço, confirmando comportamento semelhante ao 

observado na literatura quando o mesmo aço foi submetido a ensaios de polarização na temperatura 

de 25°C (Naghizadeh & Moayed, 2015).  O Epite é o potencial acima do qual há a ocorrência de 

pites de corrosão no material. A comprovação da existência de pites no material pode ser constatada 

nas imagens apresentadas na Figura 5.46. Segundo Magnabosco (2001), a presença de precipitados 

não tem influência significativa no potencial Epite. 
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Figura 5.46 – Presença de Pites (setas) de corrosão ocorridos no aço UNS S31803 em solução 

aquosa contendo 3,5% (m/v) de NaCl; 25°C; 0,167mV/s, em ensaios de polarização 

potenciodinâmica: (a) recozido a 1060°C, 1000X; (b) recozido a 1200°C, 1000X; (c) 

recozido a 1300°C, 2000X. MEV. 
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O potencial de corrosão (Ecor) indica o valor limite abaixo do qual a taxa de dissolução de metal é 

baixa, devido à predominância de reações catódicas, como por exemplo, a evolução de hidrogênio 

(2H
+
 + 2e

-
 → H2). Acima do Ecor há reversão de corrente e a partir daí tem-se início o ramo anódico 

da curva de polarização, sendo inicialmente a região anódica ativa. Nesta região pode ocorrer 

dissolução anódica do metal e redução ou oxidação de compostos da solução. Nos aços inoxidáveis 

a região anódica ativa é limitada por um valor de potencial, acima do qual mesmo com o aumento 

do potencial a corrente permanece mais ou menos constante. Esta é denominada região anódica 

passiva que é caracterizada por baixa taxa de corrosão (Magnabosco, 2001). Estes comportamentos 

mencionados podem ser observados nas curvas apresentadas nas Figuras 5.41 a 5.43.  

 

5.7. Temperatura Crítica de Pite  

 

Na Figura 5.47 apresentam-se “plotadas” as curvas médias das densidades de corrente (i) em 

µA/cm
2
 e as correspondentes temperaturas da solução ocorridas durante a aplicação do potencial 

referido para o  ensaio de CPT. Foram realizados três ensaios em cada uma das amostras do aço.  

 

Figura 5.47 - Curvas de densidade corrente e temperatura de um aço UNS S31803 obtidas durante 

ensaios para determinação da CPT em solução aquosa contendo 3,5% (m/v) de NaCl. 

 

Assim como Deng et al. (2009), neste trabalho a CPT foi considerada como a temperatura onde a 

densidade de corrente atingiu 100µA/cm
2
. Sendo assim, pode-se observar que o aço recozido a 

1300°C apresentou um menor CPT comparado com o mesmo aço recozido a 1060°C e 1200°C, 

conforme se pode observar na Figura 5.47 e 5.48. De acordo com os desvios padrão de CPT 

apresentados na Tabela 5.8, a variação de seus valores em torno da média foi menor que 1°C. 
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Tabela 5.8 – Valores de CPT de um aço UNS S31803 em solução aquosa contendo 3,5% (m/v)  

                       de NaCl. 

Temperatura de Recozimento (°C) CPT (°C) Desvio Padrão 

1060 56 0,92 

1200 57 0,76 

1300 48 0,84 

 

 

Na Figura 5.48 apresenta-se a variação dos valores médios de CPT para as amostras do aço UNS 

S31803 nas respectivas condições de tratamentos térmicos de recozimento: 1060°C, 1200°C e 

1300°C em solução aquosa contendo 3,5% (m/v) de NaCl. 
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Figura 5.48 - Variação da CPT de um aço UNS S31803 em solução aquosa contendo 3,5% (m/v)  

                      de NaCl. 

 

Como visto, o aço UNS S31803 apresentou considerável diminuição na temperatura crítica de pite 

quando recozimento a 1300ºC comparado com as temperaturas de 1060ºC e 1200ºC. Uma provável 

razão para a baixa CPT do aço recozido a 1300ºC pode ser atribuída à elevada sensibilidade deste 

aço à mudança na composição química de suas fases com diferentes recozimentos como constatado 

por Zhang et al. (2012) e Ha et al. (2014). Com isto, de acordo com estes autores, a ferrita do aço 

UNS S31803 recozido em temperaturas mais elevadas sofre grande redução no seu índice de PREN. 

Assim, a redução do PREN da ferrita associada ao aumento de sua fração volumétrica pode ter sido 

a provável causa da baixa CPT do aço recozido a 1300ºC.   
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6. CONCLUSÕES  

 

A partir da investigação dos efeitos dos recozimentos nas temperaturas de 1060ºC, 1200°C e 

1300°C sobre as propriedades microestruturais e mecânicas de um aço inoxidável duplex UNS 

S31803 foi possível chegar às seguintes conclusões:  

 

 O aumento da temperatura de recozimento causou significativa alteração na microestrutura do 

aço, tais como: aumento da fração de volume da ferrita, mudança na morfologia das fases 

ferrita e austenita, aumento do tamanho de grão de ambas as fases e a precipitação de nitretos 

de cromo na ferrita. Estas alterações microestruturais resultaram numa diminuição da 

resistência mecânica à tração e na ductilidade do aço. As alterações microestruturais também 

causaram diminuição da resistência à propagação de trincas por fadiga; 

 

 A propagação de trincas por fadiga foi facilitado na fase ferrítica com o aumento da 

temperatura de recozimento, devido ao seu endurecimento pela presença de precipitados, e a 

diminuição de interfaces α-γ com o aumento do tamanho grão de ambas as fases;  

 

 Todos os resultados indicaram a sensibilidade do aço em relação à temperatura de 

recozimento, sugerindo cuidados quando da especificação deste aço em aplicações ou 

processamentos onde há uma grande variação de temperatura. 

 

As variações nas temperaturas de recozimento do aço UNS S31803 aplicadas neste trabalho 

proporcionaram consideráveis alterações em propriedades relativas à corrosão do aço, conforme 

enumerado a seguir: 

 

 Com aumento da temperatura de recozimento do aço houve diminuição no potencial de 

corrosão (Ecor) e aumento do potencial de pite (Epite) na temperatura de ensaio de 25°C; 

 

 O aço recozido a 1060°C e 1200°C apresentou maior temperatura crítica de pite em relação ao 

aço recozido a 1300°C;  

 

 O aumento na temperatura de recozimento do aço de 1060°C para 1300°C comprometeu 

significativamente a sua resistência à corrosão sob tensão;  
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 O aço recozido a 1060°C para tensões até 223MPa, aproximadamente 35% do seu limite de 

escoamento, pode ser considerado resistente à corrosão sob tensão (resistiu por 1000 horas de 

ensaio em meio de cloreto de magnésio (MgCl2) a 143°C sem fraturar); 

 

 As microfratografias indicaram fraturas típicas por fadiga (inicialmente, superfícies facetadas, 

posteriormente estrias e arrancamento final de forma dúctil). No caso das fraturas por 

corrosão sob tensão houve presença de região com fratura frágil e arrancamento final por 

tração, dúctil. 
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7. CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS AO CONHECIMENTO 

 

Nos últimos anos muitas pesquisas com aços inoxidáveis duplex têm sido desenvolvidas 

envolvendo o surgimento de fases indesejáveis na microestrutura do aço, principalmente quando 

estes são expostos a temperaturas entre 450°C e 1000°C. Neste caso, as fases presentes mais 

estudadas, assim como os seus efeitos, têm sido: α’, σ, χ e Cr2N.  

 

Poucos trabalhos são encontrados onde são pesquisados os efeitos de variações de temperaturas 

acima de 1000°C em aços inoxidáveis duplex, assim como se explorou neste trabalho. A razão disto 

talvez possa ser atribuída ao fato de que é acima desta temperatura que ocorre a solubilização da 

maioria das fases precipitadas em temperaturas mais baixas, dando a equivocada impressão de 

pouca importância em termos de efeitos nas propriedades do aço. Como já relatado neste trabalho, o 

processo de solidificação dos aços inoxidáveis duplex inicia-se com a formação de ferrita que, com 

o gradual abaixamento de temperatura, vai se transformando em austenita, conseguindo-se assim 

em torno de 1050°C uma estrutura bifásica com fração aproximadamente igual de cada uma das 

fases, 1:1.  

 

Processamentos térmicos como soldagem e conformação mecânica a quente induzem temperaturas 

acima de 1000ºC, assim, como relatado,  podem provocar mudança da fração volumétrica das fases 

ferrita e austenita dependendo dos limites atingidos e das suas respectivas taxas de resfriamento. 

Além disto, como constatado neste trabalho, o aumento da temperatura de recozimento do aço UNS 

S31803 acima de 1060°C contribui para um pronunciado crescimento de grão e para a precipitação 

de nitreto de cromo quando a fração de ferrita atinge aproximadamente 74% com o recozimento a 

1300°C. 

 

Considerando o exposto, pode-se relatar que este trabalho apresenta como uma das principais 

contribuições originais ao conhecimento as correlações das mudanças provocadas por recozimentos 

do aço UNS S31803 a 1060°C, 1200°C e 1300°C em relação às suas propriedades de resistência à 

fadiga e de resistência à corrosão, onde se revela que temperaturas de recozimento acima de 

aproximadamente 1200ºC tendem a comprometer o desempenho do aço em termos de suas 

propriedades mecânicas em geral, à fadiga e em relação à sua resistência à corrosão por pite e 

corrosão sob tensão.  
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8. RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS  

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho a respeito de um aço inoxidável duplex UNS S31803 serão de 

grande valia tanto para as indústrias de aplicação como de fabricação deste tipo de aço tendo em 

vista as seguintes considerações: 

 

 Processos de fabricação tais como soldagem, forjamento e tratamentos térmicos diversos 

podem induzir no aço temperaturas similares àquelas estudadas neste trabalho e daí torná-

los vulneráveis às mesmas alterações estruturais e de propriedades aqui apresentadas. 

 

 No caso específico de laminação a frio de aços inoxidáveis duplex, é mais favorável o 

processamento do aço recozido em temperaturas mais altas por haver, neste caso, maior 

fração de ferrita em relação à austenita e assim ser mais macio o aço. Daí a importância dos 

resultados deste trabalho na orientação para os limites destas temperaturas e respectivas 

frações de ferrita que não venham comprometer a integridade estrutural do aço durante e/ou 

após o seu processamento; 

 

 A precipitação de nitreto de cromo ocorrida no aço UNS S31803 recozido a 1300°C 

provocou considerável aumento na dureza da ferrita e redução na tenacidade à tração do aço, 

indicando que se deve tomar cuidado quando o aço for exposto a este nível de temperatura; 

 

 No que diz respeito à resistência à corrosão, os resultados dos ensaios de polarização 

potenciodinâmica e de corrosão sob tensão revelaram a degradação em todos os aspectos na 

medida em que se aumenta a temperatura de recozimento acima de 1200°C.   
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9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

 

Com o mesmo tipo de aço inoxidável duplex UNS S31803 sugere-se ampliar as investigações em 

relação aos efeitos de alterações estruturais do aço nas suas propriedades mecânicas e de resistência 

à corrosão, conforme se enumera: 

 

 Para as mesmas condições de tratamentos térmicos de recozimento empregadas neste 

trabalho avaliar o comportamento do aço UNS S31803 em fadiga-corrosão em meio 

contendo íons cloreto; 

 

 Realizar tratamento térmico de recozimento a 1300°C com resfriamento no forno até a 

temperatura de 1000°C, seguido de resfriamento ultra rápido ao ar forçado ou água até a 

temperatura ambiente,  visando a inibição do surgimento de precipitados, inclusive de 

nitreto de cromo como ocorrido neste trabalho. O objetivo desta rota de tratamento térmico 

visa ser possível avaliar os efeitos nas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão do 

aço apenas em relação à variação das frações ferrita/austenita na estrutura, sem a 

interferência dos efeitos de precipitados; 

 

 Empregar metodologias da mecânica de fratura em estudos mais avançados dos processos 

mecânicos de trinca e outros defeitos no aço UNS S31803 submetido a semelhantes 

tratamentos térmicos de recozimento.   
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