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Resumo 

Os aços inoxidáveis duplex compõem uma classe de aços inoxidáveis que apresenta 

microestrutura bifásica constituída por frações aproximadamente iguais de ferrita e 

austenita. Essa proporção de fases austenita-ferrita confere aos aços inoxidáveis duplex elevada 

resistência mecânica e alta resistência a corrosão em relação aos aços inoxidáveis ferríticos e 

austeníticos. Entretanto, os aços inoxidáveis duplex apresentam fragilidade durante o trabalho 

a quente. Neste trabalho foi realizado o estudo da fragilidade durante o trabalho a quente de 

aços inoxidáveis duplex, utilizando-se ensaios de torção, análise microestrutural, e simulação 

no Thermo-Calc®. As simulações no Thermo-Calc® permitiram determinar as temperaturas de 

equilíbrio de fases e de tratamento térmico. Foram realizados ensaios em aços do tipo UNS 

S32304 e UNSS31803, em resfriamento contínuo a partir de 1200°C, e ensaios isotérmicos no 

intervalo de temperaturas de 1000 a 1150°C. Nos ensaios em resfriamento contínuo, observou-

se maior ductilidade no aço UNS S31803 quando comparado com o UNS S32304. Nos ensaios 

isotérmicos, foi constatada diminuição da ductilidade com a redução da temperatura de ensaio 

para os dois aços. Após analise microestrutural, pode ser constatado que a diminuição da 

ductilidade está relacionada com o aumento da fração volumétrica de austenita nos aços. 
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Abstract 

Duplex Stainless Steels (DSS) are a type of stainless steels that present a two-phase 

microstructure constitute by approximately equal fractions of ferrite and austenite phases. This 

proportion of austenite-ferrite phases provides to these steels higher mechanical and 

corrosion resistance when compare to ferritic and austenitic stainless steels. However, the DSS 

present poor hot workability. 

The present work studied the hot workability of two DSS by of torsion tests, Thermo-calc® and 

microestructural analysis. Thermo-Calc® simulation allowed to determine the phase 

equilibrium and heat treatment temperatures. Torsion tests during continuous cooling 

were performed in UNS S32304 and UNSS31803 steels starting at 1200°C. Isothermal tests 

were also performed at the range temperature between 1000 and 1150°C.  

Results from the continuous cooling showed that the UNS S31803 has a higher ductility than 

the UNS S32304. Isothermal tests results showed a decrease in ductility with temperature for 

both steels. After microestructural analysis, it was possible to conclude that this decrease in 

ductility is related with the increase of the austenite fraction in the steels. 
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1 Introdução 

Devido a excelente combinação de alta resistência a corrosão e resistência mecânica, os aços 

inoxidáveis duplex têm sido usados em diversas aplicações na indústria, onde tais 

características são fundamentais. Os aços inoxidáveis duplex são utilizados em refinarias de 

petróleo, indústrias de papel e celulose e plataformas offshore. Os aços inoxidáveis duplex 

podem ser processados por diferentes processos de conformação a quente. Contudo, nesse 

trabalho foi estudado a laminação a quente. 

O comportamento mecânico durante a trabalhabilidade a quente, a ductilidade e a evolução das 

microestruturas dos aços UNSS31803 e UNSS32304 foram estudados através de simulações 

físicas, como os ensaios de torção a quente. 

Para estudar possíveis precipitações de fases, temperatura de equilíbrio de fases e da variação 

das frações volumétricas, foram realizadas simulações no software Thermo-Calc® com as 

composições químicas dos materiais. 

O comportamento mecânico na deformação a quente de materiais bifásicos é descrito na 

literatura, como em Evangelista et al, 2004. Os aços inoxidáveis duplex são materiais bifásicos, 

austeno-ferríticos, com fração volumétrica próxima de 50% para cada uma das duas fases, 

ferrita (α) e austenita (γ). A variação volumétrica de austenita, durante os ensaios de torção a 

quente, pode promover mudanças no comportamento mecânico dos aços estudados nesse 

trabalho. 

Por não apresentarem boa ductilidade a quente, muitos estudos têm sido realizados com o 

objetivo de compreender as causas os defeitos ocorridos durante o trabalho a quente dos aços 

inoxidáveis duplex. É aceito, em geral, que a partição de deformação entre a ferrita (α) e a 

austenita (γ) resulta na deformação nos contornos das fases podendo ocasionar trincas, como 

mostra a FIG. 1. 

Esse estudo avaliou a fragilidade, durante a conformação a quente de dois aços inoxidáveis 

duplex o UNSS31803, conhecido como 2205 e o UNSS32304 conhecido como 2304, para 

determinar intervalos de temperaturas que evitem fraturas durante o processo de laminação a 

quente. 
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(a)                                                                                               (b) 

Figura 1:  imagens de microscopia ótica de trincas observada após o ensaio de torção a quente de aços 

inoxidáveis duplex: (a) 2304 e (b) 2205. 
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2 Objetivos 

Configura-se como objetivo do presente trabalho: 

Estudar a fragilidade durante a conformação a quente de dois aços inoxidáveis duplex, o aço 

UNSS32304 e aço UNSS31803 produzidos em escala industrial, e avaliar as temperaturas e 

deformação mais favoráveis para evitar fraturas durante a laminação. 

2.1 Objetivos Específicos 

- Estudar a conformabilidade do material durante a laminação a quente, por meio da simulação

da laminação realizada por ensaios de torção a quente; 

- Caracterizar a microestrutura dos aços antes e após os ensaios de torção a quente.
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3 Revisão Bibliográfica 

3.1 Aços Inoxidáveis Duplex 

Os aços inoxidáveis duplex são ligas de ferro -cromo-níquel-molibdênio no qual a proporção 

dos elementos constituintes otimizam o balanço da fração volumétrica de austenita e ferrita. 

Essa microestrutura bifásica constituída de austenita e ferrita dá aos aços inoxidáveis duplex a 

capacidade de suportar grandes tensões mecânicas bem como alta resistência a corrosão. 

(Armas, 2009). 

A presença das duas fases (austenita e ferrita) na estrutura dos aços duplex fornece elevada 

resistência e uma boa formabilidade à temperatura ambiente, boa soldabilidade e excepcional 

resistência a corrosão sob condições severas (Evangelista et al, 2004). Os aços inoxidáveis 

duplex são muito usados dentre os aços inoxidáveis em muitas aplicações. Dentre os aços 

inoxidáveis, os aços inoxidáveis duplex são muito usados em diversas aplicações, devido a seu 

comportamento mecânico (Armas, 2009).  

Estes aços apresentam baixa ductilidade a quente. A presença dessas duas fases, que possuem 

comportamento diferentes em relação à deformação a quente, aumentam as possibilidades de 

ocorrer defeitos graves, tornando difícil a trabalhabilidade a quente desses aços (Arthuso, 

2013). 

Os primeiros aços inoxidáveis duplex foram desenvolvidos para reduzir problemas de corrosão 

intergranular dos aços inoxidáveis austeníticos de alto carbono. Foram produzidos na Finlândia, 

em 1930, e uma patente foi concedida a França em 1936 (Arthuso, 2013). 

Nos últimos anos o aumento do uso de aços inoxidáveis duplex tem crescido muito com o 

crescimento de indústrias de petróleo e gás, papel e celulose, indústrias químicas etc.  

Nestes setores propriedades como resistência a corrosão e resistência mecânica são essenciais. 

Algumas publicações recentes têm enfatizado a importância de pesquisas no processo de 

fabricação bem como os comportamentos durante a conformação a quente dos aços inoxidáveis 

duplex. Arthuso (2013) cita que problemas como trincas de bordas e efeitos de tratamentos 

térmicos têm sido abordados em pesquisas para melhorar a trabalhabilidade a quente desses 

aços. 

O aumento da demanda dos aços inoxidáveis duplex se deu devido ao desenvolvimento das 

indústrias petrolíferas em águas oceânicas, fato ocorrido nos últimos anos da década de 60 e os 

primeiros anos de 70. O processo de produção de aços melhorou significativamente em 1968 

com a descoberta das técnicas de refino por VOD (Vacum Oxygen Descarburisation) e AOD 

(Argon Oxygen Descarburation) (Arthuso, 2013). 
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Essas técnicas abriram a possibilidade de um amplo espectro de novos aços inoxidáveis. Dentre 

os avanços possíveis com a entrada do AOD no processo de produção, está o aumento do 

percentual de nitrogênio como elemento de liga. 

A liga 2205 tornou-se o padrão da segunda geração de aços inoxidáveis duplex e foi utilizada 

em tubos de extração de gás, aplicações em plataforma offshore, indústrias químicas, , de papel 

e de tintas e equipamentos para dessulfuração. A liga 2205 pode ser considerada como o padrão 

para o transporte da maioria das substâncias químicas. Atualmente para as aplicações menos 

corrosivas também é considerado o aço 2304. Desenvolvimento da produção do duplex 2205, 

incluindo produtos laminados a frio, tem sido realizada no grupo ArcelorMittal, incluindo 

algumas experiências no Brasil (Charles e Faria, 2008). 

Assim como os austeníticos, os aços inoxidáveis duplex correspondem a uma família de aços 

que variam seu desempenho em resistência a corrosão em função de seu teor de elementos de 

liga. 

O Número Equivalente de Resistência ao Pite (PREN) é utilizado para medir a resistência a 

corrosão dos aços por meio da Eq. (1) 

PREN = %Cr + 3,3(%Mo + 0,5%W) + 16%N.   (1) 

Em que %Cr, %Mo, %W e %N correspondem às porcentagens de cromo, molibdênio, 

tungstênio e nitrogênio respectivamente. 

 Os aços inoxidáveis duplex são divididos em cinco grupos: 

· Duplex de menor custo (lean duplex), como o 2304, sem adição de Mo em sua

composição

· Duplex padrão (Standard), como o 2205, o mais usado atualmente dentre os

duplex.

· Duplex 25 Cr possui PREN menor que 40,

· Superduplex (PREN 40-45), com 25-26% de Cr possui mais Mo e N que o

Duplex 25 Cr.

· Hiperduplex aço duplex de alta liga com PREN acima de 45.

3.2 Composição Química dos Aços Inoxidáveis Duplex 

No que se refere à composição química, os aços duplex apresentam teores de cromo variando 

entre 17% e 30% e níquel varando entre 3% e 13%. Entre os aços duplex considerados comerciais, 

destaca-se o aço 2205 (0,03%C máximo; 21,00%-23,00%Cr; 4,50%-6,50%Ni; 2,50%-3,50%Mo; 
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0,10%-0,22%N), mais usado hoje na indústria, correspondendo a cerca de 80% da produção 

mundial de aços inoxidáveis duplex (Sales, 2013). 

A FIG. 3.1 mostra os principais tipos de aços duplex comerciais e suas vantagens em relação a 

corrosão. 

Figura: 3.1 - Principais tipos de aços inoxidáveis duplex comerciais. Fonte: (Sales, 2013). 

Os aços inoxidáveis duplex são caraterizados por uma estrutura bifásica constituída de uma 

matriz ferrítica (α) e ilhas de austenita (γ). A fração volumétrica entre as duas fases é geralmente 

de cerca de 50% de cada, embora possa variar entre 30% e 70%, sendo mais frequentemente 

entre 40% e 60%. 

Através de um diagrama pseudobinário Fe-Cr-Ni, como o mostrado na FIG 3.2, pode-se 

entender a formação da microestrutura bifásica dos aços inoxidáveis duplex, que se dá a partir 

da solidificação ferrítica do metal líquido na faixa de temperatura de 1440 a 1490ºC, e a medida 

que o resfriamento segue ocorre a precipitação de austenita, no estado sólido (1200ºC), por 

nucleação e crescimento (Souza, 2012). 
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Figura 3.2: Diagrama pseudobinário Fe-Cr-Ni contendo 70% de ferro mostrando as microestruturas de um Aço 

inoxidável duplex ao longo de seu resfriamento. Fonte: (Souza, 2012). 

3.2.1 Papel dos elementos de liga em aços inoxidáveis duplex 

A existência da microestrutura bifásica nos aços inoxidáveis duplex é determinada pela partição 

dos elementos de liga que compõem as fases ferrítica e austenítica, principalmente pelos teores de 

ferro (Fe), cromo (Cr) e níquel (Ni) (Reis, 1999). 

Em Reis (1999), é citado que elementos de liga como o níquel, cobre, manganês e nitrogênio 

tendem a promover a formação de austenita. Esses elementos estão concentrados nessa fase e 

são chamados de gamagêneos. Por outro lado, elementos de liga como o cromo, molibdênio e 

silício tendem a promover a formação da ferrita e estão concentrados nessa fase, 

preferencialmente, e são chamados de alfagêneos. Havendo um aumento na fração volumétrica 

da ferrita, haverá uma diminuição na concentração de Cr e Mo na mesma, e a resistência à 

corrosão do material diminuirá (Magnabosco, 2001). 

Quanto aos principais elementos de liga, em primeiro lugar encontra-se o Cr, elemento necessário 

num teor mínimo de 10,5% em massa para formar um filme de óxido de Cr que protege o material 

contra corrosão. Os aços inoxidáveis duplex, convencionalmente, possuem pelo menos 20% de Cr. 

Quanto maior o teor de Cr maior a resistência à corrosão da liga. Entretanto, altos teores de Cr 
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exigem também uma maior fração de Ni para se obter uma microestrutura bifásica uma vez que o 

Cr é um elemento que estabiliza a ferrita (Reis, 2013). 

Em seguida será apresentada uma revisão breve dos elementos de liga mais importantes nas 

propriedades mecânicas, física e de corrosão dos aços duplex, além do cromo. 

Molibdênio: é um elemento ferritizante e também aumenta a tendência de um aço inoxidável a 

formar fases intermetálicas prejudiciais e, portanto, é geralmente restrito a menos que 5% em aços 

duplex (Arthuso, 2013).  O Molibdênio é um elemento importante uma vez que promove resistência 

à corrosão por pite. Para elevados teores de cromo, o efeito do Mo na resistência à corrosão de torna 

mais intenso do que o próprio Cr. 

Nitrogênio: é um elemento austenitizante e pode substituir parte do níquel no aço inoxidável 

austenítico. O teor de nitrogênio tem sido aumentado devido seu baixo custo e sua melhoria na 

estabilidade dos aços austeníticos e resistência à corrosão por pite. Desenvolvimentos recentes 

permitiram aumentar o teor de N, aumentando a resistência mecânica, tenacidade e resistência a 

corrosão (ECKENROD, 1984 apud Charles e Faria, 2008). 

Níquel: A adição de níquel, elemento gamagêneo, aumenta a faixa de existência da fase austenita 

no diagrama de equilíbrio Fe-Ni. Sua presença favorece a ductilidade, a resistência mecânica, a 

soldabilidade e a tenacidade do material e, em associação ao cromo, melhora a resistência à 

corrosão. Em contrapartida, aumenta o custo da liga e o sujeita a frequentes flutuações. Nos aços 

duplex o teor de níquel é reduzido a uma quantidade suficiente apenas para gerar a 

microestrutura bifásica ferrita/austenita (Souza, 2012). 

3.3 Propriedades mecânicas dos aços duplex 

 Devido à conformação mecânica comum na maioria dos processos de produção destes aços, a 

sua microestrutura assume uma morfologia alongada e achatada. A austenita pode se distribuir 

em forma de partículas. Durante o processo de laminação as lamelas de austenita podem ser 

alinhar na direção de deformação (Reis, 1999).  
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A FIG 3.3 ilustra esquematicamente a microestrutura típica de um aço duplex, onde a matriz 

escura representa a ferrita e as lamelas claras, a austenita. 

Figura 3.3:  representação esquemática da microestrutura típica de uma amostra de aço duplex laminado a 

quente. Fonte: (Reis, 1999). 

Vernusse et al apud Martin (2011) realizaram ensaios de compressão a quente uniaxial com 

diferentes microestruturas duplex . Os autores tiveram o cuidado de que as diferentes 

microestruturas apresentassem a mesma fração volumétrica na temperatura do teste mecânico 

a quente. Os resultados mostraram que não há nenhuma influência significativa na morfologia 

de fase , e a similaridade entre as curvas aumenta com o aumento da temperatura, como 

mostrado na FIG. 3.4. 

Figura 3.4: Influência da morfologia de fase na tensão de escoamento de aço inoxidável duplex com 70 %  da 

ferrita, deformado sob compressão uniaxial. Fonte: (Martin, 2011). 
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Resultados contraditórios foram obtidos por Pinol-Juez et al apud Martin (2011). A fim de 

investigar mais profundamente o possível efeito da morfologia de fases no comportamento 

mecânico quente de aços inoxidáveis duplex, os autores testaram várias microestruturas com 

morfologias diferentes austenita em condições de torção a quente. Os resultados estão 

resumidos na FIG. 3.5 

Figura 3.5: Influência da morfologia de fase na tensão de escoamento de aço inoxidável duplex com 70 % da 

ferrita, deformado sob compressão uniaxial. Fonte: (Martin, 2011). 

As principais diferenças são observadas na forma da curva de tensão e deformação. As curvas 

da austenita está orientada de forma diferente (paralelo e perpendicular) em relação ao eixo 

de torção e as amostras com uma austenita equiaxial se sobrepoem na primeira parte da

curva. Depois disto, a curva que corresponde à amostra com os grãos alongados 

orientados paralelamente ao eixo de torção exibe uma forte fase de endurecimento em 

comparação com a amostra com os grãos orientados perpendicularmente ao eixo de torção. 

A principal característica dos aços inoxidáveis duplex quanto à resistência mecânica é o seu 

limite de escoamento relativamente alto quando comparado com aços inoxidáveis austeníticos 

com valor equivalente do PREN (Reis, 2013). O comportamento mecânico dos aços inoxidáveis 

duplex está relacionado até certo ponto com as propriedades mecânicas de cada fase 

individualmente, por isso o balanceamento entre as frações volumétricas de austenita e ferrita 

deve ser aproximadamente de 50% para cada uma das fases, a fim de se maximizar as 

propriedades mecânicas. A austenita contribui para o alongamento dos aços duplex que é maior 

que o dos aços inoxidáveis ferríticos e para a boa tenacidade destes materiais que é influenciada 

pela fração volumétrica e distribuição da ferrita, pela temperatura e presença de elementos de liga 
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(Souza, 2102). A ferrita contribui para o elevado limite de escoamento do aço duplex, que é 

aproximadamente o dobro dos aços inoxidáveis austeníticos (Senatore et al, 2007). 

3.4 Ensaios de Torção a Quente 

Vários métodos de laboratório têm sido utilizados na simulação física dos processos de 

conformação mecânica a quente, podendo destacar os ensaios de compressão, torção e 

laminação. O ensaio de torção é um dos testes de laboratório mais utilizado para a simulação 

física do processamento a quente. O estado de tensão atuante na superfície de uma amostra 

cilíndrica submetida a um esforço de torção é ilustrada na FIG 3.6. A tensão cisalhante máxima 

age em dois planos que são perpendiculares e paralelos, mutuamente, ao eixo da amostra. As 

tensões principais σ1 e σ3 formam ângulo de 45º com o eixo do corpo de prova e são iguais em 

magnitude às tensões cisalhantes máximas. σ1 é a tensão trativa, σ3 é a tensão compressiva de 

igual valor e σ2, que é igual a zero, é a tensão intermediária (Silvério, 2008).  

Figura 3.6 – Representação do estado de tensões atuante na superfície de uma amostra cilíndrica submetida a 

um esforço de torção. Fonte: (Silvério, 2008) 

Nesses ensaios são fornecidos dados sobre o comportamento mecânico do material e podem ser 

determinados, por meio dele, os valores da tensão e deformação de pico (Barcelos et al, 2013). 

Em Barcelos (2011) é dito que o ensaio de torção realizado em altas temperaturas possui grande 

importância para área de estudo da metalurgia, pois pelo fato de o corpo de prova não estar 

sujeito ao empescoçamento como na tração, é possível se aplicar grandes deformações antes 

que a amostra frature. Nesse caso, com apenas um ensaio pode-se simular a laminação a quente, 

obtendo, por exemplo, a microestrutura final, que só seria determinada por uma planta de 

laminação piloto. A modelagem das curvas tensão versus deformação é essencial para melhorar 

o processo de conformação dos metais quando produzidos em altas temperaturas.
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3.5 Simulação da laminação por ensaios de Torção a Quente 

A simulação por torção a quente tem sido amplamente utilizada como um meio para se compreender 

a evolução da microestrutura de diferentes tipos de aços durante a laminação a quente. O teste é 

adequado para simular a laminação industrial e também obter informações sobre as propriedades 

intrínsecas dos materiais (Da Silva, 2014). 

Tais simulações industriais determinam os fenômenos que ocorrem durante a trabalhabilidade 

a quente na indústria. Estas podem ser realizadas por meio de ensaios de laboratório. O ensaio 

de torção a quente é um exemplo de simulação utilizado para estudar o comportamento 

mecânico dos aços quando trabalhados a quente. Utiliza-se um corpo de prova de dimensões 

reduzidas nessas simulações. Os corpos de prova são submetidos a torções em ciclos térmicos 

e isotérmicos ou termomecânicos com o objetivo de replicar as práticas padrões aplicados na 

indústria. 

Os resultados das simulações em torção a quente, permitem estudar os comportamentos dos 

Corpos de Prova (CP) ensaiados isotermicamente e em múltiplas deformações de acordo com 

os padrões impostos para simular as condições industriais. 

As microestruturas dos materiais devem ser examinadas após os ensaios de torção a quente. A 

simulação física, nesse estudo, visa a determinação da trabalhabilidade a quente das ligas 

metálicas.   

Uma técnica adequada para se estudar a laminação a quente é através da simulação de 

laminação por ensaios de torção a quente, permitindo a reprodução dos processos 

termomecânicos envolvidos na conformação industrial (Borato et al, 1987, Weiss et al, 1980). 

3.6 Método CALPHAD, cálculos termodinâmicos e Thermo-Calc® 

A origem do método CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) ocorreu na década de 70, 

quando Larry Kaufman e Himo Ansara incentivaram um grupo de cientistas que estavam 

trabalhando em cálculos de diagramas de fases a formarem uma base de dados termodinâmicos 

consistente com os dados termodinâmicos experimentais. A partir dessa origem o método 

CALPHAD transformou-se em uma ferramenta aplicada, de modo extenso, em todas as áreas 

do desenvolvimento de materiais. Por meio do método CALPHAD, os cálculos termodinâmicos 

podem ser usados para prever as fases de equilíbrio e as metaestáveis, composições e frações 

molares em cada temperatura, caminho da solidificação no equilíbrio e não equilíbrio, entalpia 

em função da temperatura e a força motriz para a precipitação, que é crítica para a 

microestrutura e, em consequência, para as propriedades mecânicas. Existem vários softwares 
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para esta finalidade, mas um dos mais conhecidos é o Thermo-Calc®, que está se tornando cada 

vez mais utilizado juntamente com as bases de dados termodinâmicos para superligas de níquel, 

aços, ligas de alumínio, titânio e magnésio. Além do software utilizado para realização dos 

cálculos é necessário um banco de dados onde são concentradas todas as informações 

termodinâmicas (Veiga, 2012). 

O software Thermo-Calc® possui um extenso banco de dados termodinâmicos que possibilitam 

obter cálculos de diagramas e transformações de fases. Pode-se, ainda, ser utilizado para 

desenvolvimento de novos materiais e ligas metálicas etc. É uma ferramenta importante na 

economia de tempo no planejamento de testes e simulações, reduzindo os custos de 

experimentos (Silva, 2010). 

3.6.1 Simulações em Thermo-Calc® 

Em altas ou em médias temperaturas, isto é, aproximadamente 1050°C, por longo tempo, as 

superligas e ligas podem alcançar estados que se aproximam das condições de equilíbrio. O 

conhecimento da estabilidade de fases na temperatura de trabalho desses materiais torna-se 

bastante importante. Entretanto, quando os materiais possuem vários elementos, as informações 

baseadas simplesmente nos sistemas de ordem inferior nem sempre podem ser aplicadas aos 

materiais reais. Com isso, o campo da simulação termodinâmica transforma-se em uma 

ferramenta promissora, pois por meio dele é possível fazer previsões no comportamento 

mecânico das fases em ligas multicomponentes, tendo como base modelos de diagramas de 

fases binários e ternários (Baldan, 2009) 

O Método CALPHAD tem sido usado para a simulação termodinâmica de ligas nos últimos 

anos. O uso do Thermo-calc® gera informações importantes dos materiais com aplicações na 

engenharia. 

Por meio das simulações no Thermo-calc® podem-se estudar possíveis fases e precipitados que 

podem ocorrer durante a conformação da liga, além da temperatura de equilíbrio de fase e 

proporções de acordo com a variação de temperatura durante a cinética de transformação de 

fases das ligas simuladas. 

3.7 Trabalho a quente 

No estudo do comportamento mecânico do material durante o trabalho a quente de um metal 

ou liga metálica devem-se considerar além da resistência mecânica, as mudanças nas 

microestruturas em função da temperatura, deformações e taxas de deformações. Estas 



27 

variações são particularmente importantes na conformação mecânica a quente, uma vez que a 

microestrutura obtida é a resposta intrínseca das propriedades dos materiais. 

O comportamento plástico dos aços inoxidáveis duplex em altas temperaturas é fortemente 

dependente da microestrutura do material. A matriz ferrítica é muito dúctil e amacia por 

recuperação. Durante a deformação a quente o baixo volume de austenita, a sua distribuição e 

morfologia também influenciam no comportamento plástico dos duplex em altas temperaturas. 

A ductilidade destes aços pode ser afetada dependendo da distribuição da austenita na fase α 

(Balancin et al, 1999). 

Um metal encruado restaura sua microestrutura após recuperação e recristalização, restaurando 

total e parcialmente suas propriedades mecânicas até um estágio anterior ao encruamento. 

Durante a deformação a quente ocorrem o amaciamento por recuperação e ou recristalização 

dinâmicas ou estáticas. Se o amaciamento ocorre antes ou nos intervalos entre as deformações 

os processos são chamados de estáticos. Analisando os resultados, as curvas tensão equivalente 

em função da deformação equivalente os fenômenos metalúrgicos são determinados, 

permitindo estudar o controle da conformação mecânica durante o trabalho a quente (Regone, 

2001). 

Economicamente, os custos da matéria prima dos duplex são significativamente reduzidos 

devido ao baixo volume de níquel e molibdênio na composição químicas desses aços. Contudo, 

os custos de fabricação são altos em consequência da baixa trabalhabilidade a quente. Isso 

explica as limitações da utilização dos aços inoxidáveis duplex. 

Investigar a ductilidade a quente dos aços inoxidáveis duplex deve fornecer informações 

importantes para responder a questões correlacionadas aos defeitos apresentados nas duas fases 

do material. Martin (2011) comenta que existem dois problemas sobre a trabalhabilidade. Um 

deles é o desenvolvimento de um novo teste de ductilidade a quente, para discriminar as 

microestruturas em termos de resistência a trincas em temperaturas elevadas. O outro problema 

é a obtenção de dados quantitativos sobre a partição das tensões entre a ferrita (α) e a austenita 

(γ) durante a operação do trabalho a quente. 

A evolução microestrutural durante a deformação a quente de um duplex (bifásico) pode ser 

diferente de um material monofásico devido à alta energia de falha de empilhamento (EFE) da 

fase α e baixa EFE da fase γ.  

A trabalhabilidade a quente da fase ferrita é melhor do que a da fase austenita. Isso por que a 

fase ferrita se recupera dinamicamente, aniquilando boa parte da fração de deslocações geradas 

durante a deformação. Já a fase austenita pode amaciar por recristalização, gerando novos grãos 

a partir de regiões com alta densidade de discordâncias (Evangelista et al., 2004). 
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Em virtude da diferença estrutural, a trabalhabilidade a quente da ferrita (CCC) é melhor do 

que da austenita (CFC) (Martin, 2011).  

A investigação da ductilidade a quente dos aços inoxidáveis duplex pode ajudar a responder 

questões gerais relacionadas com os comportamentos das duas fases durante o trabalho a 

quente. 

Muitas pesquisas têm procurado entender as causas da baixa trabalhabilidade a quente e o baixo 

comportamento na deformação a quente dos duplex. 

De uma forma geral, é bem conhecido que durante a deformação a quente de materiais 

polifásicos, o comportamento mecânico depende da plasticidade de cada uma das fases, das 

proporções, distribuições e formas das fases, além da natureza dos contornos que separam essas 

fases. A presença da ferrita e austenita nos aços inoxidáveis duplex torna o processamento 

mecânico a quente desses materiais mais crítico, e leva, em muitos casos, a falha do material 

(Reis, 1999). 

O processamento a quente representa uma parte significa do trabalho realizado na fabricação 

de produtos metálicos semiacabados. Os materiais são submetidos a grandes deformações em 

diferentes condições. Na deformação a quente ocorre o encruamento por causa dos mecanismos 

de endurecimento além de recuperação e recristalização por amaciamento. Tais eventos podem 

ocorrer ao mesmo tempo na estrutura do metal. Esses mecanismos influenciam diretamente os 

níveis de ductilidade e da resistência mecânica apresentadas pelos materiais metálicos durante 

a deformação a quente (Arthuso, 2013). 

 Ocorrem alterações na microestrutura do material durante a conformação a quente. Trabalhos 

recentes têm mostrado que a ductilidade a quente dos aços inoxidáveis duplex depende da 

composição química e das condições de trabalho a quente além da proporção das fases do 

material. Materiais com menor fração de austenita suportam maiores deformações, em altas 

temperaturas, que materiais com frações maiores de austenita na matriz ferrítica. 

A alta ductilidade, em altas temperaturas, onde a proporção de austenita é pequena em relação 

a fase α, pode estar associada à facilidade de ocorrência dos processos de restauração dinâmicos 

como a DRV da ferrita (Reis, 1999). 

Devido à complexidade do comportamento plástico dos materiais bifásicos, como os duplex, 

diferentes formas de curva de escoamento plástico têm sido apresentadas durante a deformação 

a quente dos aços inoxidáveis duplex (Reis et al, 2008)

A questão do trabalho a quente de aços inoxidáveis duplex tem sido explorada e diversos 

trabalhos, cujos objetivos estão relacionados a esse fenômeno, estão disponíveis na literatura. 

Entre eles, destacam-se os trabalhos de Evangelista et al. (Evangelista et al., 2004) e Balancin 
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et al. (Balancin et al, 2000) que simularam fisicamente a conformação a quente de aços 

inoxidáveis duplex utilizando ensaios de torção. Ambos os autores tinham por objetivo explorar 

os mecanismos de deformação que ocorrem em um sistema bifásico e compreender o efeito, 

por exemplo, de parâmetros de processo e da composição química na trabalhabilidade a quente 

destes aços. Martin (2009) investigou, entre outros aspectos, os mecanismos de deformação a 

quente das fases ferrita e austenita de dois aços inoxidáveis duplex. 

Outros fatores desempenham papéis importantes no particionamento da deformação como a 

resistência relativa e a morfologia das fases. À medida que a tensão aumenta a ferrita torna-se 

parcialmente situada entre a austenita alongada (Martin, 2011), aumentando a suscetibilidade 

de nucleação e propagação de trincas. 

Nos aços inoxidáveis duplex, a ferrita amacia por recuperação dinâmica. 

Martin (2011), descreve que em aços inoxidáveis duplex observações microestrururais 

mostraram que, mesmo em altas tensões e depois de muito tempo de recozimento, 

recristalização é raramente observada. Quando se deforma um aço inoxidável duplex a uma 

temperatura de 1000°C, a austenita permanece sem forma definida. 

Figura 3.7 -  SEM imagem de difração de elétrons retroespalhados; aço 2304 deformado a 0,4 a 1000 ° C e 1s-1. 

Fonte Martin, 2011. 

Para Martin (2011), devido à baixa EFE, os aços inoxidáveis duplex sofrem um significativo 

endurecimento antes do início da recristalização dinâmica no trabalho a quente. Alguns exemplos 

de diferentes autores sugerem a ocorrência de particionamento tensão nas microestruturas 

dúplex trabalhadas a quente. Evidência de particionamento pode ser encontrado na micrografia na 

FIG. 3.7 representa como aço fundido depois de deformação a quente. Mostra uma microestrutura de

subgrãos 
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de ferrita bem desenvolvidos. A austenita parece ser sem estrutura . Em palavras outras, isso significa 

que a ferrita amolece rapidamente, enquanto a austenita se torna mais dura. É difícil quantificar o 

particionamento tensão em  temperatura alta em aços inoxidáveis duplex . Nos duplex ocorre o 

particionamento de elementos entre a ferrita e austenita, contribuindo para a diferença entre as 

resistências das duas fases. Isso significa que alguns elementos de liga podem se dissolver mais 

em uma fase que na outra, dependendo da natureza física desses elementos: alfagêneos ou 

gamagêneos. Em microestrutura dúplex, recuperação dinâmica é o mecanismo de amaciamento 

da ferrita, veja os subgrãos na FIG. 3.7. A subestrutura de ferrita se torna mais poligonalizada 

em deformações mais elevadas e baixas taxas de deformação. No entanto, o limite interfase 

impõe algumas limitações. Como a tensão aumenta, a ferrita torna-se parcialmente fechada 

entre austenita alongadas. 

O efeito da temperatura e da taxa de deformação sobre a tensão necessária para deformar o 

material pode ser calculado com base na Eq. (2) 

(2) 

Onde ε é a taxa de deformação, σss é a tensão constante, QHW é a energia de ativação trabalho 

a quente e α, A e n são parâmetros constantes determinado em testes de deformação a quente. 

Ainda em Martin (2011), é mencionado que alguns autores sugerem a ocorrência do 

particionamento de deformação no trabalho a quente na microestrutura bifásica. Um exemplo 

de particionamento pode ser encontrada na micrografia da figura 3.5. 

Nesta figura, pode-se observar que a austenita não possui estrutura definida. Isso significa que 

a ferrita sofre amaciamento enquanto a austenita se torna mais dura. Existe dificuldade em 

quantificar o particionamento de deformação em temperaturas elevadas em aços inoxidáveis 

duplex. Vários autores já tentaram estimar a distribuição de tensão em altas temperaturas nos 

duplex (Martin, 2011). 

Os principais defeitos encontrados durante a conformação a quente dos duplex são as trincas de 

borda e lascas. Essas trincas são causadas devido à baixa ductilidade dos aços inoxidáveis 

duplex durante o trabalho a quente. Defeitos durante a conformação a quente dos aços inoxidáveis 

duplex podem surgir de muitas causas e são principalmente manifestados como borda serrilhada e 

lascas (Arthuso, 2013).  

A capacidade de um material para ser trabalhado a quente, sem trincamento, depende tanto da 

ductilidade e do próprio processo de trabalho. Os Ensaios em laboratório onde aparece a tensão 
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de fratura ou redução de área, respectivamente, fornecem dados aproximados com os 

parâmetros reais que quantificam a ductilidade do material. Isso permite estudos do 

comportamento do material em altas temperaturas, fornecendo importantes informações. Além 

da heterogeneidade das fases, as condições durante o trabalho a quente na indústria podem ter 

um efeito drástico sobre a trabalhabilidade a quente (Martin, 2011). 

3.7.1 Fração Volumétrica em função da temperatura durante o trabalho a quente 

Alvarez-Armas (2009) cita que na laminação a quente a microestrutura é transformada em uma 

configuração linerar planar. Depois da laminação a quente a fração ferrita é reduzida a 70%  e 

a microestrutura tem aparência de fibras na mesma direção da laminação: longas ripas de 

austenita distribuído numa matriz ferrítica . Em outras seções, a austenita aparece mais dispersa 

distribuído . O tamanho das ripas de austenita e a separação entre elas variam de região para 

região. Em outras regiões, a austenita aparece distribuida de forma mais dispersa. 

Durante a trabalhabilidade a quente a fração volumétrica das fases depende da temperatura.  A 

quantidade de elementos adicionados pode alterar a temperatura de equilíbrio de fase. Pequenas 

quantidades de Ni, Mn e N reduzem a fração de austenita. O mesmo efeito se dá quando a 

quantidade de Cr e Mo é alta. 

A temperatura de equilíbrio de fase diminui com pequena quantidade de níquel, manganês e 

nitrogênio e grande quantidade Cr e Mo, como mostrado na figura 3.8 

 

Figura 3.8 - Diagrama mostrando o efeito da temperatura no balanço de fase. Adaptado de Alvarez-Armas, 2009. 

 

Uma análise detalhada da evolução de uma microestrutura duplex requer três níveis diferentes 

(Alvarez-Armas, 2009): 
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 Distribuição, forma, fração volumétrica e tamanho das fases. 

 Limite de interfase e orientação das fases. 

 Microestrutura dentro de cada fase e textura das fases. 

3.7.2 Encruamento 

Em materiais cristalinos podem ocorrer endurecimento por deformação ou encruamento que 

compreende no aumento da resistência mecânica do material por aplicação de deformação 

plástica (Arthuso, 2013). 

O encruamento é um fenômeno baseado em interações entre campos de deformação e 

discordâncias, que modifica a estrutura dos metais tornando-os mais resistentes após serem 

deformados plasticamente (Da Silva, 2014). Durante a deformação plástica, podem estar 

presentes na rede cristalina, basicamente, duas classes de discordâncias: as móveis, através das 

quais tem-se mudanças de forma ou acomodações nos cristais, e as imóveis, que acumulam-se 

interagindo entre si de forma aleatória, aprisionando-se e formando subestruturas emaranhadas, 

células ou subgrãos (Regone, 2001). 

3.7.3 Recuperação dinâmica e estática  

A recuperação é o mecanismo de amaciamento através da aniquilação ou rearranjo das 

deslocações. Não há movimento dos contornos de grãos, ocorre um rearranjo das discordâncias 

formando contornos de subgrãos (Arthuso, 2013) 

Regone (2001) comenta que quando um material é deformado a quente ocorre a geração de 

defeitos cristalinos como discordâncias, lacunas e maclas. O aumento da resistência do material 

devido ao aumento da densidade das discordâncias é representado por seu encruamento. A FIG 

3.9 é típica de um material que apenas se recupera dinamicamente. Durante o encruamento as 

discordâncias tornam-se emaranhadas. A operação de mecanismos ativados termicamente 

como a escalagem e o deslizamento cruzado permitem que as discordâncias se rearranjem 

formando uma estrutura celular. A recuperação dinâmica envolve o rearranjo de discordâncias, 

que pode alcançar o equilíbrio dinâmico entre as taxas de geração e de aniquilação de 

discordâncias, com a formação de células e subgrãos. Este comportamento é característico de 

metais com alta EFE. 
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Figura 3.9 – Representação da curva tensão versus deformação, de modo esquemático, de um material que se 

recupera por DRV. Fonte: (Regone, 2001). 

 

Sousa (2010) indica que a recuperação estática, após deformação a quente, inicia-se 

imediatamente após a interrupção da deformação sem a necessidade de um tempo de incubação, 

uma vez que a aniquilação de discordâncias se dá individualmente. Parte da energia que foi 

armazenada durante a deformação plástica é liberada pela aniquilação e rearranjo de 

discordâncias, sendo que em altas temperaturas a força motriz para este rearranjo é a diminuição 

da energia armazenada. Este processo induz a formação de estruturas de células e de subgrãos. 

A taxa de recuperação depende das características do material, tais como, a proporção de 

elementos de liga, a energia de falha de empilhamento e os parâmetros de processamento como 

a quantidade de deformação, taxa de deformação e a temperatura imposta (Souza, 2010). 

3.7.4 Recristalização Dinâmica e estática 

Os materiais que se recristalizam por recristalização dinâmica (DRX) tendem a formar arranjos 

planares de discordâncias com baixa mobilidade, sendo a taxa de aniquilação individual das 

discordâncias, não suficientes, para equilibrar a taxa de geração. A recristalização dinâmica 

acontece em temperaturas altas e tem sido observada em materiais com baixa ou moderada 

EFE. A curva tensão versus deformação, característica de um material que se recristaliza 

dinamicamente, apresenta um pico de tensão, a qual, com o aumento da deformação, diminui 

para um valor intermediário entre a de início de escoamento plástico e a de pico, como mostra 

a FIG 3.10 (Regone,2001) 
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Figura 3.10 – Representação da curva de escoamento plástico, de modo esquemático, de materiais que ser 

recristalizam por DRX. (Regone, 2001). 

 

O mecanismo de amaciamento que ocorre durante o trabalho a quente é a recristalização estática 

(SRX). Processo que envolve a migração dos contornos de alto ângulo, aniquilando deslocações 

liberando energia armazenada. A SRX é a nucleação e transformação de um novo grão, 

ocorrendo, normalmente em materiais com baixa EFE (Arthuso, 2013). 
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4 Metodologia 

4.1 Material 

Para a realização deste estudo, foram utilizados dois tipos de aços inoxidáveis duplex o UNS 

S31803 (2205) e UNSS32304 (2304) conforme recebido da empresa Aperam South America. 

O aço 2304 foi fornecido sob a forma de chapas com 21 mm de espessura com acabamento 

característico de processo de laminação a quente, termicamente tratado e decapado. Quanto ao 

aço 2205, as amostras fornecidas foram retiradas de uma chapa de 29 mm retirada logo após a 

laminação de desbaste. As composições químicas dos aços estão mostradas na tabela I.4: 

 

Tabela I.4 – Elementos químicos dos aços como recebidos (% em peso). 

Aço C Mn Si P S Cr Ni Mo Cu N 

2304 0,019 1,35 0,39 0,03 4* 22,5 3,63 0,44 0,5 1128* 

2205 0,015 1,87 0,30 0,03 3* 22,5 5,35 3,02 0,19 1563* 

*PPM – Parte por milhão 

4.2 Métodos 

Para os dois aços estudados os procedimentos se resumiram em: caracterização microestrutural 

dos materiais como recebidos, ensaios de torção a quente com o levantamento das curvas de 

fluxo e nova caracterização microestrutural após os ensaios.   

 

4.2.1 Tratamento térmico 

 

Para obtenção de frações volumétricas próximas a 50% de austenita e ferrita, amostras dos aços 

inoxidáveis duplex 2205 e 2304 foram submetidas a tratamentos térmicos em forno do tipo 

mufla. As temperaturas desses tratamentos foram baseadas na temperatura obtida por simulação 

realizada usando o software Thermo-Calc® e o banco de dados TCFE7. As amostras foram 

mantidas nestas temperaturas por um intervalo de tempo de meia hora e, em seguida, resfriadas 

bruscamente em água. Esse tratamento visou melhorar a fração volumétrica de austenita e 

ferrita.  
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4.2.2  Ensaio mecânico de torção a quente 

Os ensaios de torção foram realizados em uma máquina de ensaios universal INSTRON 1125. 

A FIG. 4.1 mostra a máquina de ensaios utilizada nesse trabalho, equipada com módulo de 

torção e célula de torque com capacidade de até 2000kgf.cm.  

 

Figura 4.1: Equipamento de torção a quente do Laboratório de Propriedades Mecânicas e Simulação de 

Laminação a Quente do ISI Metalurgia e Ligas Especiais do CIT. 

 

Os ciclos térmicos foram realizados com auxílio de uma bobina de indução ligada a uma fonte 

com controlador programável, permitindo a execução de várias taxas de resfriamento ou 

aquecimento. Os ensaios foram realizados em atmosfera constituída de uma mistura de argônio 

e nitrogênio para controle de oxidação e desnitretação. Uma interface permite a comunicação 

da máquina de ensaios com um microcomputador, sendo possível programar os passes de 

deformação, bem como adquirir dados que permitem o levantamento de curvas de tensão 

equivalente em função da deformação equivalente. 

Para avaliação da fragilidade durante a conformação a quente foram realizados ensaios de 

torção com múltiplas deformações em resfriamento contínuo e ensaios isotérmicos com 

múltiplas deformações. Em ambos, os corpos de prova (CPs) foram aquecidos a 2°C/s, até 

1200°C e mantidos nesta temperatura por 2 minutos. Nos ensaios com múltiplas deformações 

em resfriamento contínuo, após o aquecimento e o tempo de encharque, os corpos de prova 
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foram resfriados a 1°C/s, aplicando-se deformações de 0,2 a cada 30°C. Nos ensaios 

isotérmicos com múltiplas deformações, após o tempo de encharque, os corpos de prova foram 

resfriados a 1°C/s até a temperatura de ensaio, aplicando-se deformações de 0,3 em intervalos 

de 10s. Estes ensaios foram realizados nas temperaturas de 1000, 1050, 1100 e 1150°C e a 

primeira deformação foi aplicada após o corpo de prova ter ficado por 2 minutos na temperatura 

do ensaio. 

Para a realização dos ensaios de torção a quente, os corpos de prova foram usinados a partir das 

chapas (esboço) após o laminador de desbaste. Os CPs de torção foram usinados com o eixo na 

direção de laminação de desbaste, correspondendo a um cilindro de 15mm de comprimento por 

7mm de diâmetro, como detalhado na FIG 4.1.  

 

Figura 4.2: Corpo de prova para ensaio de torção a quente. Medidas em milímetros. 

 

4.2.3 Análise microestrutural 

A análise microestrutural do material foi feita por meio das seguintes técnicas: microscopia 

óptica, metalografia quantitativa. Para as análises metalográficas, os corpos de prova de torção 

foram cortados, após a realização dos ensaios, com discos abrasivos, sendo todo o comprimento 

útil de 15 mm embutido. O lixamento e o polimento foram realizados em seção longitudinal ao 

eixo do corpo de prova. Este procedimento foi adotado para que as observações fossem feitas 

o mais próximo possível da superfície do corpo de prova, já que as deformações foram 

calculadas para a periferia do comprimento útil deste. A preparação metalográfica foi feita por 

polimento mecânico convencional, com lixas e suspensão de diamante. Para revelar a 

microestrutura, as amostras foram atacadas com reagente Beraha. A análise quantitativa da 

fração volumétrica de ferrita e austenita foi realizada utilizando-se sistema de aquisição e 

análise de imagens “Image-Pro” acoplado a um microscópio ótico. 
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A FIG 4.3 mostra uma imagem do corpo de prova de torção e seu comprimento útil embutido 

para análises metalográficas. 

 

 

Figura 4.3: Corpo de prova de torção a quente (esquerda) e após embutimento para análise metalográfica 

(direita). 

 

4.2.4 Microscopia ótica  

A morfologia das fases presentes nos aços como recebidos e após os ensaios de torção foi 

analisada utilizando-se um microscópio da marca Leitz, modelo Orthoplan, com aumento 

máximo de 1000x.   

4.2.5 Metalografia quantitativa  

As imagens obtidas no microscópio ótico foram utilizadas para a quantificação de fases 

presentes pelo software Image Pro Plus versão 3.0. Foram utilizadas dez regiões diferentes para 

cada amostra, com aumento de 200x e se avaliou as frações volumétricas das fases nas amostras 

como recebidas e após os ensaios isotérmicos de torção a quente. Foi considerado como 

resultado para cada amostra a média aritmética das medidas obtidas.  

 

4.2.6 Detecção magnética  

Para a detecção de fases magnéticas foi utilizado um ferritoscópio da marca Fischer, modelo 

FMP30. Foram analisadas apenas as amostras como recebidas, sendo escolhidas 10 regiões em 

cada uma delas. O resultado final foi obtido através da média aritmética das medidas realizadas 

e os resultados foram associados diretamente à fração volumétrica de ferrita presente em cada 

uma delas.  As amostras de torção não foram submetidas a detecção magnética porque os corpos 
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de prova são cilíndricos, não permitindo uma boa acomodação para a extremidade da sonda do 

ferritoscópio, cujo diâmetro é de 5,0mm. 

 

Figura 4.4: Esquema de manipulação da sonda do ferritoscópio 
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5 Resultados  

Os resultados desse estudo são apresentados seguindo a sequência da metodologia: 

 Quantificação através do ferritoscópio 

 Imagens de microscopia óptica dos aços em estado de entrega;  

 Curvas de tensão de fluxo, número total de passes alcançados pelos aços até a ruptura e 

as respectivas deformações acumuladas, em cada um dos ensaios de torção; 

 Imagens de microscopia ótica e das amostras após os ensaios de torção isotérmicos.  

5.1 Quantificação através do ferritoscópio dos aços como recebido 

As frações volumétricas de ferrita e austenita nas amostras como recebidas obtidas por 

ferritoscopia estão na tabela I.5 

Tabela I.5 – Frações volumétricas das fases δ e γ em cada um dos aços obtidas por ferritoscopia. 

Aço Ferrita (%) Austenita (%) Desvio Padrão 

2304 55 45 1,95 

2205 57 43 2,08 

 

As medidas revelaram uma proporção ferrita/austenita em todas as amostras, com baixos 

valores de dispersão 

5.2 Microestrutura dos aços como recebidos 

As micrografias obtidas na seção longitudinal do material nas condições: como recebidos estão 

apresentados na FIG 5.1 para o aço 2304 (a) e (b), para aço 2205 (c) e (d). 
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Figura 5.1:(a) e (b) Imagens de microscopia ótica da amostra do aço 2304 após ataque químico para revelação 

da morfologia e das fases austenita (clara) e ferrita (escura). (c) e (d) Imagens de microscopia ótica da amostra 

do aço 2205 após ataque químico para revelação da morfologia e das fases austenita (clara) e ferrita (escura). 

                                

Nas imagens das FIG 5.1 observa-se que a austenita apresenta morfologias diferentes nos dois 

materiais. No aço 2304 (a) e (b) a austenita está com formação mais homogênea. No aço 2205 

(c) de (d) a austenita tem aparência mais grosseira, sem uniformidade.  

5.2.1 Metalografia quantitativa das amostras dos aços como recebidos 

Os resultados da quantificação de fases ferrita (α) e autenita (γ) dos aços 2304 e 2205 estão na 

tabela II.5. Observa-se que o aço 2205 apresenta melhor equilíbrio das fases ferrita (α) e 

austenita (γ). 
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Tabela II.5 – Quantificação da Fração volumétrica das fases ferrítica e austeníticas dos aços estudados 

conforme recebidos 

Aço Ferrita (%) Austenita (%) Desvio padrão 

2304 59 41 4,4 

2205 55 45 3,7 

As medidas revelaram uma proporção ferrita/austenita em todas as amostras com valores de 

dispersão um pouco mais elevados em comparação com os resultados da ferritoscopia. 

5.2.2 Tratamento térmico 

A FIG. 5.2 ilustra os diagramas de fração de fase em equilíbrio em função da temperatura para 

os aços estudados, obtidos por meio da realização de simulações no software Thermo- Calc®. 

Foram encontradas as temperaturas de 1050 e 1100ºC para os aços 2304 e 2205, 

respectivamente, para o equilíbrio entre austenita e ferrita. A partir destes resultados foram 

escolhidas as temperaturas de 1000, 1050 e 1100ºC para a realização dos tratamentos térmicos 

de homogeinização.  

 

Após os tratamentos térmico foram obtidas imagens no microscópio ótico para quantificação 

das fases, conforme indicados na tabela III.5: 
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(a)                                                                     (b)       

Figura 5.2. Diagrama de fração de fase em equilíbrio em função da temperatura obtidos por simulação no 

software Thermo- Calc® para os aços 2304(a) e 2205(b). 

 

Tabela III.5 – Quantificação da Fração Volumétrica de Austenita após Tratamento Térmico 

 

As medidas revelaram diferentes valores de dispersão. Para o aço 2304 há uma pequena 

diminuição de 1000 e 1050°C com aumento no valor de dispersão a 1100°C. No aço 2205 os 

valores de dispersão aumentam de acordo com o aumento da temperatura. 

De acordo com os resultados da tabela III.5, para o aço 2304 somente na temperatura de 1000ºC 

houve um pequeno aumento da fração volumétrica de austenita. Nas temperaturas de 1050ºC e 

1100ºC a fração volumétrica ficou menor que a fração volumétrica de austenita do aço como 

recebido. Para o aço 2205, após o tratamento térmico, a fração volumétrica foi menor que a 

fração volumétrica de austenita como recebido quando a temperatura de tratamento térmico foi 

 

Aço 

Temperatura 

Fração Volumétrica de austenita (%) 

1000°C Desvio 

padrão 

1050°C Desvio 

padrão 

1100°C Desvio 

padrão 

2304 44 2,59 

 
39 2,31 

 
36 4,21 

 

2205 48 3,03 49 5,41 

 
41 5,8 
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de 1050ºC.  Para as temperaturas de tratamento térmico a 1000 e 1100ºC as frações volumétricas 

foram um pouco maior que a fração volumétrica do aço inoxidável duplex 2205. 

5.2.3 Curvas dos Ensaios de torção  

As curvas tensão equivalente em função da deformação equivalente, obtidas nos ensaios de 

torção com múltiplas deformações em resfriamento contínuo para os dois aços estudos estão 

ilustradas na FIG 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Curva Tensão equivalente em função da deformação equivalente em resfriamento contínuo, a partir 

de 1200ºC, para os aços 2304 e 2205. 

 

Os resultados dos ensaios de torção a quente com múltiplas deformações em resfriamento 

contínuo, ilustrados na FIG 5.3, mostram que o aço 2205 suporta maior deformação acumulada 

se comparado ao aço 2304. O aumento nos níveis de tensão de um passe para o seguinte está 

relacionado à diminuição de temperatura, com consequente aumento da resistência à 

deformação. 

Nos ensaios isotérmicos com múltiplas deformações o comportamento de ambos os aços quanto 

à ductilidade foi similar em todas as temperaturas ensaiadas, conforme está ilustrado nas FIGs 

5.4, 5.5, 5.6 e 5.7. Quanto à resistência à deformação, também foi observado comportamento 

similar para ambos os aços, exceto nas temperaturas de 1050 e 1150ºC. Na temperatura de 

1050°C (Figura 5.5) o aço 2205 ofereceu resistência à deformação significantemente maior do 

que o aço 2304. Na temperatura de 1150°C (Figura 5.7) somente o aço 2205 apresentou 

encruamento nos passes iniciais. Fato que indica o efeito da presença da fase austenita 

influenciando no comportamento mecânico a quente da liga. Nessa temperatura o aço 2304 não 
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apresentou encruamento. Este fato está relacionado com a ocorrência predominante de 

amaciamento dinâmico da fase ferrita. 

 

 

Figura 5.4. Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente obtidos nos ensaios de torção a 

quente, isotérmicos com múltiplas deformações, nas temperaturas de 1000ºC. 

 

 

  

Figura 5.5 - Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente obtidos nos ensaios de torção 

a quente, isotérmicos com múltiplas deformações, nas temperaturas de 1050ºC. 
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Figura 5.6. Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente obtidos nos ensaios de torção a 

quente, isotérmicos com múltiplas deformações, nas temperaturas de 1100ºC. 

 

 

  

 

Figura 5.7. Curvas de tensão equivalente em função da deformação equivalente obtidos nos ensaios de torção a 

quente, isotérmicos com múltiplas deformações, nas temperaturas de 1150 °C. 

 

As frações volumétricas de austenita medidas nas amostras dos aços 2205 e 2304 no estado 

como recebido (CR) e após ensaios de torção isotérmicos estão apresentadas na Tabela 2. 

                     Tabela III.5. Fração volumétrica de austenita (%) para os aços 2304 e 2205 nas condições como 

recebido e após ensaios de torção isotérmicos 

Aço CR 1000ºC 
Desvio 

padrão 
1050ºC 

Desvio 

padrão 
1100ºC 

Desvio 

padrão 
1150ºC 

Desvio 

padrão 

2304 41 36 5,5 34 2,89 36 6 13 7,65 

2205 45 35 
5 
 

42 
4,61 

35 
5,51 

22 
3,34 
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Os valores de dispersão são praticamente iguais para os dois aços como recebido e a 1000°C. 

para a temperatura de 1050°C o valor de dispersão do alo 2205 é maior em comparação com o 

aço 2304. Nas temperaturas de 1100 e 1150°C os valores de dispersão do aço 2304 são maiores 

e relação ao aço 2205. 

 

Conforme pode ser observado na Tabela III.5, a fração volumétrica de austenita é maior no aço 

2205 do que no aço 2304 nas temperaturas de 1050 e 1150°C. Este fato pode explicar a maior 

resistência à deformação observada no aço 2205 se comparado ao aço 2304 quando submetidos 

ao ensaio de torção isotérmico na temperatura de 1050°C. A pequena fração volumétrica de 

austenita observada para o aço 2304 na temperatura de 1150°C indica que, nessa fração, essa 

fase não influenciou os mecanismos de amaciamento da liga. Conforme foi observado pelo 

formato da curva (FIG 5.7), ocorreu somente amaciamento dinâmico, característico da fase 

ferrítica. 

 

5.2.4 Microestrutura dos corpos de prova após ensaio de torção 

Os resultados das análises metalográficas quantitativas indicaram que praticamente não ocorreu 

variação da fração volumétrica de austenita para ambas as ligas na faixa de temperatura entre 

1000 e 1100ºC. Com exceção da fração volumétrica de austenita do aço 2205 ensaiado a 1050ºC 

que foi 42%, todas as demais amostras, de ambas as ligas, ensaiadas nessa faixa de temperatura, 

apresentaram fração volumétrica de austenita em torno de 35%. Como a fração volumétrica da 

fase austenita no aço 2304 permaneceu constante durante os ensaios isotérmicos de torção entre 

1000 e 1100ºC, observou-se a redução da resistência à deformação da liga e aumento da 

ductilidade, à medida que a temperatura aumentou. O aço 2205 apresentou comportamento 

similar ao do aço 2304 nessa faixa de temperatura, exceto pelo fato de ter apresentado 

resistência significativamente maior do que o aço 2304 exatamente na temperatura de ensaio 

que a fração volumétrica de austenita foi maior. Como a resistência do aço 2205 foi superior à 

do aço 2304 na temperatura de 1050ºC era esperada menor ductilidade. Ou ainda, esperava-se 

observar maior ductilidade do aço 2205 nas temperaturas em que a resistência deste aço foi 

similar à do aço 2304. Esse fato indica que a ductilidade a quente destes aços não está 

relacionada somente à fração volumétrica das fases austenítica e ferrítica. Outros fatores como 

morfologia da fase austenita e a presença de elementos de liga que interferem no 

comportamento mecânico de cada uma das fases também podem atuar. 
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Na temperatura de 1150ºC foi observada diminuição expressiva da fração volumétrica da fase 

austenítica. Como efeito, ambas as ligas apresentaram redução na resistência à deformação e 

aumento da ductilidade. Além disso, observou-se maior redução da fração volumétrica de 

austenita no aço 2304. Resultado esse em consonância com o observado nas simulações 

computacionais, que indicaram que o aço 2205 possui maior fração volumétrica de austenita 

nesta temperatura, se comparado ao aço 2304. A fração volumétrica de austenita de 

aproximadamente 13% no aço 2304 mudou o perfil da curva de fluxo do ensaio de torção, 

indicando que essa fase praticamente não influenciou os mecanismos de amaciamento, que 

foram predominantemente por recuperação dinâmica. Resultado observado somente para esta 

liga, nesta temperatura. Já a curva de fluxo para o aço 2205 ensaiado a 1150ºC indicou que a 

fração volumétrica de austenita de 22% ainda foi suficiente para influenciar nos mecanismos 

de encruamento e amaciamento da liga.  

5.2.5 Microestrutura dos corpos de prova após ensaios isotérmicos de torção 

Nas FIG 5.8 a 5.11, estão ilustradas imagens por microscopia óptica da microestrutura de ambos 

os aços após serem submetidos aos ensaios isotérmicos. 

                                                                                                                                                                                                

(a)                                                                                            (b)                                                                  

Figura 5.8. Imagens de microscopia óptica da microestrutura do aço 2304(a) e 2205 (b) após os ensaios de 

torção com múltiplas deformações a 1000ºC. Ataque: Beraha. 
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(a)                                                                                                (b) 

Figura 59. Imagens de microscopia óptica da microestrutura dos aços 2304(a) e 2205 (b), após os ensaios de 

torção com múltiplas deformações a 1050ºC. Ataque: Beraha 

 

 

 

(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.10. Imagens de microscopia óptica da microestrutura dos aços 2304(a) e 2205 (b) após os ensaios de 

torção com múltiplas deformações a 1100ºC. Ataque: Beraha. 
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(a)                                                                                            (b) 

Figura 5.11. Imagens de microscopia óptica da microestrutura dos aços 2304(a) e 2205 (b) após os ensaios de 

torção com múltiplas deformações a 1150ºC. Ataque: Beraha. 

 

Os resultados encontrados nesse trabalho foram comparados com os resultados do trabalho 

proposto por Evangelista (2009) devido a similaridade dos dois estudos. Evangelista (2009) 

estudou o comportamento mecânico de dois aços inoxidáveis duplex com as mesmas 

caracterísicas dos dois aços deste trabalho: o 2304 e o 2205. 

Os aços 2304 e 2205 do trabalho realizado por Evangelista (2009), foram fornecidos como 

laminados a quente pela AST Itália. As composições químicas dos materiais estão indicados na 

tabela III.5. 

Tabela III.5 – Elementos químicos dos aços do trabalho de Evangelista,2004 (% em peso). 

Aço C Mn Si P S Cr Ni Mo N Cu Ti 

2304 0,022 1,52 0,33 0,02 0,003 23,0 4,05 0,29 0,10* 0,31 0,02 

2205 0,020 1,85 0,48 0,28 0,002 21,8 5,50 3,0 0,12‡ 0,04  

*S32304, N:0,05-0,20; ‡ new S32205, N:0,14-0,20, old S31803, N0,08-0,20 

 

Observa-se, pelas tabelas I.4 e tabela III.5 que as composições dos aços inoxidáveis duplex 

estudados nesse trabalho e os aços estudados por Evangelista (2004), têm percentuais de 

elementos dos aços diferentes. Comparando-se os elementos Ni, Cr e Mo, o aço 2304 desse 

trabalho possui maiores proporções que o aço 2304 do trabalho de Evangelista (2004). O aço 
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2205 apresenta proporções de Mo iguais nos dois trabalhos, sendo que as frações de Ni e Cr 

maiores em comparação com a frações aço 2205 no trabalho de Evangelista (2004).  Logo as 

temperaturas de equilíbrio de fase dos aços 2304 e 2205 são diferentes quando se compara os 

aços de mesma classificação nos dois trabalhos devido a diferença nas proporoções de 

elementos de liga gamagêneos, Mn, Cu Ni, etc. e alfagênos, Cr, Mo, Si etc. Contudo, nos dois 

trabalhos, o aço 2205 tem temperatura de equilíbrio de fase maior que a temperatura de 

equilíbrio do aço 2304.  

Os gráficos da FIG 5.3 mostram os resultados das simulações no software Thermo-Calc® com 

as composições químicas dos aços apresentadas em Evangelista (2004), indicando as 

temperaturas de equilíbrio de fases e de dois aços 2304 (a) e2205 (b). 

(a)                                                                                    (b) 

Figura 5.3 – Diagramas de fração de fase em equilíbrio em função da temperatura obtidos por simulação no 

software Thermo-Calc® para o aço 2304(a) e 2205 (b) - encontrada em Evangelista (2004). 

As simulações representadas nos gráficos da FIG 5.2, mostram que as temperaturas de 

equilíbrio de fase são 1050°C para o aço 2304 e 1100°C para o aço 2205. Tais temperatura de 

equilíbrio de fases serviram para determinar as temperaturas dos tratamentos térmico das 
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amostras para que a fração volumétrica das fases ferríticas e austeníticas ficassem próximo a 

50% para cada fase. 

As simulações realizadas utilizando-se das composições encontradas em Evangelista (2004), 

mostram que as temperaturas de equilíbrio de fases são 1080ºC para o aço 2304 e 1120ºC para 

o aço 2205.  A diferença das temperaturas de equilíbrio de fase pode ser explicada através da

cinética de transformação de fases e formação dos precipitados nas ligas dos aços inoxidáveis 

duplex 2304 e 2205, propostos em Evangelista (2009, simulados no software Thermo-Calc®. 
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6 Discussões 

Os resultados das simulações no software Thermo-Calc® com as composições químicas dos 

aços inoxidáveis duplex desse trabalho permitiram identificar as temperaturas nas quais se 

obtêm o equilíbrio das fases austeníticas e ferríticas. A temperatura de equilíbrio de fase é mais 

alta no aço 2205 em relação a temperatura do aço 2304. Apesar do aço 2205 possuir maior teor 

de cromo, que é alfagêneo, possui também teores elevados de elementos gamagêneos como Ni 

e Mn, quando comparado aos elementos das composições do aço 2304. 

Fato que pode explicar a diferença nos resultados encontrados nos gráficos das simulações no 

software Thermo-Calc®. 

Em Evangelista et al (2004), foram estudados dois aços inoxidáveis duplex com classificações 

iguais aos aços inoxidáveis duplex desse trabalho, 2304 e 2205, porém com composições 

químicas diferentes. Foram realizadas simulações no Thermo-Calc® com as composições 

químicas dos dois estudos. Apesar dos resultados encontrados nos dois trabalhos não serem 

iguais, pode-se perceber que o comportamento do aço 2304 e 2205 foram idênticos, o aço 2205 

é mais dúctil que o aço 2304, de acordo com os resultados encontrados no trabalho do 

Evangelista et al (2004) e nesse trabalho. 

O resultado encontrado para a temperatura de equilíbrio de fase para esse trabalho foi de 1100ºC 

para o aço 2205, já para o 2304 foi obtida a temperatura de 1050ºC.  

Os resultados das análises metalográficas quantitativas, após os ensaios de torção a quente, 

indicaram que praticamente não ocorreu variação da fração volumétrica de austenita para ambas 

as ligas na faixa de temperatura entre 1000 e 1100ºC. Com exceção da fração volumétrica de 

austenita do aço 2205 ensaiado a 1050ºC que foi de 42%, todas as demais amostras, de ambas 

as ligas, ensaiadas nessa faixa de temperatura, apresentaram fração volumétrica de austenita em 

torno de 35%. Como a fração volumétrica da fase austenita no aço 2304 permaneceu constante 

durante os ensaios isotérmicos de torção entre 1000 e 1100ºC, o que se observou foi a redução 

da resistência à deformação da liga e aumento da ductilidade, à medida que a temperatura 

aumentou. O aço 2205 apresentou comportamento similar ao do aço 2304 nesta faixa de 

temperatura, exceto pelo fato de ter apresentado resistência significativamente maior do que o 

aço 2304 exatamente na temperatura de ensaio que a fração volumétrica foi maior. Como a 

resistência do aço 2205 foi maior do que a do aço 2304 na temperatura de 1050ºC era esperado 

menor ductilidade. Ou ainda, esperava-se observar maior ductilidade do aço 2205 nas 

temperaturas em que a resistência deste aço foi similar à do aço 2304. Esse fato indica que a 

ductilidade a quente destes aços não está relacionada somente à fração volumétrica das fases 
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austenítica e ferrítica. Outros fatores como morfologia da fase austenita e a presença de 

elementos de liga que interferem no comportamento mecânico de cada uma das fases também 

podem estar atuando. 

Na temperatura de 1150ºC foi observada diminuição expressiva da fração volumétrica da fase 

austenita. Como efeito, ambas as ligas apresentaram redução na resistência à deformação e 

aumento da ductilidade. Além disso, observou-se maior redução da fração volumétrica de 

austenita no aço 2304. Resultado este em consonância com o observado nas simulações 

computacionais, que indicaram que o aço 2205 possui maior fração volumétrica de austenita 

nessa temperatura, se comparado ao aço 2304. A fração volumétrica de austenita de 13% no 

aço 2304 mudou o perfil da curva de fluxo do ensaio de torção, indicando que esta fase 

praticamente não influenciou os mecanismos de amaciamento, que foram predominantemente 

por recuperação dinâmica. Resultado observado somente para esta liga, para essa temperatura. 

Já a curva de fluxo para o aço 2205 ensaiado a 1150ºC indicou que a fração volumétrica de 

austenita de 22% ainda é suficiente para influenciar nos mecanismos de deformação e 

amaciamento da liga. Devido ao fato observado de ter havido encruamento da liga durante as 

duas primeiras deformações aplicadas neste ensaio. 

Evangelista et al (2004) comparou, através de estudos, a influência da taxa de deformação na 

ductilidade a quente entre o 2205 e 2304, para as temperaturas de 1000°, 1100°C 1150°C e 

1200°C. As taxas de deformação foram de 0.1, 1 e 5s-1. Através de chapas laminadas a quente 

foram obtidos Corpos de prova, que foram ensaiados por torção a quente e resfriados para 

conservação das microestruturas. Na figura 5.13 são mostrados os resultados. 

(a) (b) 

Figura. 5.13. Curvas de tensão x deformação equivalente determinada no ensaio de torção entre 1000 e 1200 ° 

C para (a) 2205 a 0,1, 1 e 5 s-1, e (b) 2304 a 0,1, 1 e 5 s-1. Fonte: (Evangelista et al,2004). 
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As curvas de tensão x deformação em diferentes temperaturas e diferentes taxas de deformação 

são mostrados na FIG 5.13.  À medida que a temperatura aumenta, a ductilidade aumenta e a 

tensão de pico diminui. O mesmo comportamento é observado nos resultados nos aços desse 

trabalho, mostrados na FIG 5.14. 

 

Figura. 5.14. Curvas de tensão de Pico em função da temperatura e fração de austenita dos aços 2304 e 2205. 

 

Nos resultados desse estudo, a FIG 5.14, mostra que a fração volumétrica de austenita é igual a 

fração volumétrica de ferrita para os dois aços nas temperaturas de 1000 e 1100°C. Isso pode 

explicar o fato das tensões de pico, para ambas as fases, nas temperaturas indicadas, para cada 

aço, também serem iguais. A tensão de pico do 2304 é igual ao do 2205 a 1000°C e 1100°C. 

As tensões de pico das fases são diferentes nas temperaturas de 1050ºC e 1100ºC para os dois 

aços. Essa diferença é devido a variação na fração volumétrica da austenita. Para Iza-Mendia 

(1998), a distribuição das fases ferrítica e austenítica é determinante para ductilidade a quente 

dos aços inoxidáveis duplex. 

A mudança da ductilidade no 2304 é devido ao aumento de temperatura, uma vez que a fração 

volumétrica de austenita permanece constante entre 1000°C e 1100°C. Os resultados dos 

estudos de Evangelista et al, 2004, mostram que para uma mesma taxa de deformação, com o 

aumento da temperatura, a deformação aumentará e a tensão de pico diminuirá, pois, a 

deformação e a tensão são sensíveis a variação de temperatura. No aço 2304, para a temperatura 

de 1000°C, a taxa de deformação apresenta grande influência na tensão de pico e pouca 

influência na deformação total até a fratura. Enquanto para o aço 2205, para a mesma 

temperatura há variação na deformação à medida em que se varia taxa de deformação. 
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O aço 2205 deformou mais que o aço 2304 nos ensaios de torção em resfriamento contínuo, 

devido a maior porcentagem de molibdênio.  Martin (2011), cita que isto parece indicar que o 

molibdênio, ao endurecer a ferrita por solução sólida, torna a sua ductilidade a quente 

semelhante à da austenita, aproximando a reologia das fases. 

Os resultados dos ensaios isotérmicos de torção, combinados com as análises metalográficas e 

com as simulações computacionais, indicaram que a resistência à deformação a quente de 

ambas as ligas estudadas e, consequentemente, a ductilidade tem relação, principalmente com 

a fração volumétrica de austenita. Os resultados desse trabalhado estão de acordo com os 

resultados encontrados por Reis et al (2000), pois a ductilidade dos aços inoxidáveis duplex 

depende da deformação e da fração volumétrica de austenita e que também é sensível à 

distribuição de partículas de austenita na matriz ferrítica. Os aços inoxidáveis duplex são muito 

dúcteis a temperaturas elevadas se o volume da fração de austenita for baixo. 

Em geral, conclui-se que o comportamento mecânico dos aços inoxidáveis duplex estudados 

depende da distribuição da fase austenítica na matriz ferrítica. Reis (1999) descreve em seu 

trabalho que uma condição boa de ductilidade foi obtida quando as microestruturas das 

amostras apresentaram partículas finamente dispersas de austenita na matriz ferrítica. Essas 

características podem ser observadas nesse estudo. As FIGs 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 mostram as 

curvas que ilustram as diferenças de ductilidade entre os dois aços estudados nas temperaturas 

do ensaio. Os resultados da quantificação após os ensaios de torção a quente, mostrados na 

tabela IV.5 mostra que o aço 2205 apresenta maior fração volumétrica de austenita em relação 

ao aço 2304, nas temperaturas 1050 e 1100ºC.  
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7 Conclusões 

 O aço 2205 apresentou maior ductilidade do que o aço 2304 no ensaio de torção a quente

com múltiplas deformações em resfriamento contínuo.

 A fração volumétrica de austenita do aço 2304 não variou durante os ensaios de torção

isotérmicos na faixa de temperatura entre 1000 e 1100ºC, observando-se somente a

redução da resistência da liga, com aumento da ductilidade, em função do aumento da

temperatura.

 Nos ensaios de torção isotérmicos nas temperaturas de 1000 e 1100ºC o comportamento

mecânico e a fração volumétrica de austenita do aço 2205 foram idênticos ao do aço

2304. Esse fato pode indicar que as diferenças de composição química das ligas não

influenciaram no seu comportamento mecânico à quente.

 No ensaio de torção isotérmico à 1050ºC o aço 2205 apresentou maior resistência à

deformação do que o aço 2304 devido à maior fração volumétrica de austenita.

 No ensaio de torção isotérmico à 1150ºC, com baixa fração volumétrica de austenita

para o aço 2304, o mecanismo de amaciamento da liga predominante foi a recuperação

dinâmica, característica da fase ferrítica.

 A temperatura de trabalho a quente para evitar o aparecimento de trincas é acima de

1050°C.
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8 Sugestões para trabalhos futuros 

 Estudar a ductilidade durante o trabalho a quente dos aços 2304 e 2205 em diferentes

taxas de deformação.

 Analisar a microestrutura por EBSD antes dos ensaios de torção a fim de permitir o

estudo da relação entre a orientação cristalográfica original e após a deformação.
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9 Relevância dos Resultados 

Os dois aços estudados nesse trabalho apresentam diferentes composições químicas em suas 

ligas que tornam o custo final de fabricação do aço 2205 superior ao do aço 2304. Os 

comportamentos dos dois materiais são praticamente iguais quando submetidos às simulações 

física por ensaios de torção. A diferença entre os dois aços fica mais evidente em altas 

temperaturas, quando a proporção de austenita é significativa, tornando o aço 2205 mais 

resistente a deformação que o aço 2304. 

Conforme já previsto na literatura (Charles e Faria, 2008), em algumas situações o uso do aço 

2205 pode ser substituído pelo aço 2304, reduzindo o custo final de fabricação sem perda das 

propriedades mecânicas exigidas do material em condições severas. 
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