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Resumo 
 

Os aços inoxidáveis duplex são materiais baseados no sistema Fe-Cr-Ni, 
caracterizados por uma estrutura bifásica de ferrita-austenita, obtida através de 
diferentes ciclos termomecânicos e térmicos, que apresentam uma boa 
combinação entre as propriedades mecânicas (alta resistência à tração e boa 
tenacidade) e a resistência a corrosão (corrosão sob tensão e corrosão por pite), 
além de boa soldabilidade. Uma das classes dos aços duplex que vem se 
desenvolvendo nos últimos anos são os Lean duplex (AILD), que apresentam 
teores mais baixos de Cr, Ni e Mo, o que os tornam mais baratos em comparação 
com os austeníticos e duplex convencionais. Para compensar a redução de Ni e 
Mo, elementos como Mn e N são adicionados para proporcionar uma boa 
resistência à corrosão e conferir a estabilidade da austenita no aço. Uma 
possibilidade de aplicação dos aços AILD é a fabricação de componentes 
submetidos a condições de corrosão menos severas para a indústria 
petroquímica, fabricados por soldagem por difusão, aproveitando a possibilidade 
de comportamento superplástico destes aços constituídos por microestruturas 
com grãos refinados e sob baixas taxas de deformação. Sendo assim, neste 
trabalho realizou-se um estudo da recristalização do aço inoxidável Lean duplex 
2101 (AILD 2101), previamente encruado, como pretendido método de refino de 
grão. Para tanto, o material foi submetido a diferentes graus de redução por 
laminação a frio (70, 80 e 90%), a diferentes tratamentos térmicos de 
recozimento de recristalização em três temperaturas (900, 1000 e 1100°C) por 
diferentes tempos (20 minutos, 1 e 2 horas). As técnicas de microscopia óptica 
(MO), eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de energia dispersiva 
(EDS), de medidas de saturação magnética, de difração de raios-X (DR-X), de 
difração de elétrons retroespalhados (EBSD) e de microdureza foram 
empregadas na caracterização das estruturas obtidas. Os resultados de medidas 
magnéticas e microscopia ótica indicam acentuada ocorrência de martensita 

CCC (´) induzida por deformação da austenita, além de indícios da ocorrência 
de outros mecanismos de deformação como maclação mecânica e deslizamento 
de discordâncias, bem como indícios de zonas de austenita isenta de 
transformação e encruamento, conforme indicado pelos valores de microdureza, 
mesmo para reduções de 90% na laminação a frio. Os indícios de fases 
deletérias precipitadas, aparentemente nitretos, verificados por MEV, não são 
confirmados por deferentes análises por DR-X, o que confirma as simulações 

termodinâmicas do sistema, que indica a precipitação das fases  e nitretos em 
temperaturas menores que as utilizadas nos tratamentos térmicos executados 
neste trabalho. Análises preliminares de amostras por EBSD indicam que não 
houve recristalização total das amostras laminadas pós tratamento térmico a 900 
0C, bem como o refino do grão austenítico e uma tendência de crescimento de 
grão da ferrita. Nas análises por MO, verificou-se ainda uma tendência de 
aumento das frações de austenita, em relação às de ferrita, com a temperatura 
e o tempo de recristalização.  

 
Palavras-Chaves: Aço inoxidável Lean duplex, Trabalho a Frio, Martensita 

Induzida por Deformação, Recristalização, Caracterização Microestrutural. 



 

 

12 
 

 

 

Abstract 
 

Duplex Stainless Steel are an alloy based on Fe-Cr-Ni system characterized 
by biphasic structure of austenite-ferrite obtained through different 
thermomechanical cycles and they show good combination between mechanical 
(high tension strength and good tenacity) and corrosion resistance properties 
(stress corrosion cracking and pitting corrosion), besides good soldability. One of 
the Duplex Stainless Steel grades that is being developed in the last years is the 
Lean Duplex (LDSS) which have low addition of Cr, Ni, Mo and, for this, they are 
cheaper than austenitic and standard duplex stainless steel. To compensate the 
reduction of Ni and Mo, elements like Mn and N are added in larger quantities to 
give good corrosion resistance and ensure the stability of austenite. A possibility 
for application for LDSS is the manufacturing of components that are subjected 
corrosion conditions lesser severe for petrochemical industries, manufactured by 
diffusion bonding, taking advantage of superplastic behavior that these steels 
have since refined grains structure is present and low deformation rate are 
applied. Therefore, in this work was made a study of recrystallization of LDSS 
2101, previously work hardened, as a method to refine grain. The material was 
subjected to different reduction degree by cold rolling (70, 80 and 90%), different 
heat treatments of recrystallization annealing in three temperatures (900, 1000 
and 1100°C) and different times (20 min, 1 and 2 hours). The techniques of 
optical microscopy, scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive 
spectroscopy, magnetic saturation measures, X-ray diffraction, Electron 
Backscattered Diffraction (EBSD) and Vickers micro hardness were employed in 
the microstructure characterization. The results of magnetic measures and 
optical microscopy show a sharp occurrence of strain induced martensite BCC 
(α’) on austenite, besides evidences of occurrence of other deformations 
mechanisms such as deformation twins and dislocation glide, as well evidences 
of non-transformed austenite without work hardening, according to the hardness 
values, even for 90% reduction. Evidences of deleterious phases precipitation, 
as seen in SEM, were not confirmed by X-ray diffraction, which confirms the 
system thermodynamic simulation, which indicates phase precipitation such as σ 
and nitrides in temperature smaller than those used in this work. Preliminary 
analysis of EBSD samples indicates that recrystallization were not complete for 
900°C and 20 minutes, as well a refined austenite grain structure and a trend for 
secondary recrystallization for ferrite. Optical microscopy also shows a trend to 
increase austenite over ferrite when temperature and time of recrystallization 
increased.   
 

Key Words: Lean Duplex Stainless Steel, Cold Work, Strain Induced Martensite, 
Recrystallization, Microstructural Characterization. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A necessidade de desenvolvimentos de equipamentos e componentes 

cada vez mais eficientes para as indústrias de refino de hidrocarbonetos 

incentiva o estudo de métodos de baixo custo para a fabricação destes 

equipamentos (KASHIWAR et al., 2012; STRUBBIA et al., 2012). Um exemplo a 

ser citado, neste contexto, é a fabricação de trocadores de calor utilizados em 

unidades de tratamento de águas de refrigeração em unidades de refino, 

utilizando técnicas de brasagem em altas temperaturas (BAT) e de soldagem por 

difusão (SD) de aços inoxidáveis austeníticos e inoxidáveis duplex [PAIVA, 2007; 

MANTELLI, 2004]. 

Ambos os processos têm suas vantagens e limitações. A soldagem por 

difusão é um processo de união onde as superfícies preparadas para ser unidas 

são mantidas em íntimo contato a uma temperatura abaixo da temperatura 

solidus de qualquer dos materiais (0,7 a 0,8 Tf). Desta forma, acabamento 

superficial e planicidade são requisitos essenciais, pois a difusão e a fluência 

localizada são fenômenos imprescindíveis em larga escala para dispersar e/ou 

reduzir os vazios formados, na zona de junção entre duas superfícies práticas 

ajustadas em contato.  

Nesse contexto a BAT aparece como alternativa interessante, admitindo-

se como aspectos vantajosos: i) menor custo de preparação superficial, em 

particular minimização do risco de defeitos por inadequada planicidade, pelo uso 

de folha de metal de adição entre as peças a unir; ii) redução do tempo de 

processo, em particular o patamar a alta T, estimando-se desde cerca de 1 hora 

(solda por difusão) para poucos minutos (5 a 10 minutos) na brasagem. 

Por outro lado, as altas temperaturas empregadas no processo de 

brasagem (custo de fornos e dos sistemas de controle de atmosfera e/ou vácuo) 

associada à possibilidade do uso de soldagem por difusão em temperaturas mais 

baixas, utilizando a fenômeno da superplasticidade abre a perspectiva de uso 

desta técnica para aços duplex. Aquelas limitações anteriores de controle da 

qualidade da geometria, requeridas pelo processo de soldagem por difusão 

perderiam importância, uma vez que o fenômeno da superplasticidade permitiria 

em baixas temperaturas uma “acomodação” mecânica de asperezas e defeitos 
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de segunda ordem, presentes na superfície, de forma a reduzir a ocorrência de 

defeitos de junção.  

Trabalhos sobre a superplasticidade nos aços duplex são realizados 

desde a década de 1960, com o intuito de se conhecer o mecanismo responsável 

pelo fenômeno (MAEHARA; LANGDON, 1990), mas nos últimos anos o 

interesse na superplasticidade e sua influência em processos de soldagem por 

difusão aumentaram. (AHAMAD et al., 2010; KUNDU E CHATTERJEE, 2008; 

KURT E ÇALIK, 2009; MATSUSHITA et al., 2009; YEH; TSENG; CHUANG, 

1999). 

Superplasticidade é descrita como sendo a habilidade de um material 

policristalino exibir deformação homogênea superior a 200% antes da fratura, 

quando submetido a tração. O fenômeno foi observado pela primeira vez em 

1934 e, desde então, várias pesquisas foram desenvolvidas na área, dando 

origem a um processo industrial chamado de conformação superplástica 

(GROZA et al., 2007; MEYERS; CHAWLA, 2009). Para materiais que 

apresentam essa característica algumas condições precisam ser satisfeitas para 

que possam experimentar a superplasticidade (HOSFORD, 2005): i) 

temperaturas iguais ou acima da metade da temperatura absoluta de fusão (T 

>0,5 Tm); ii) baixas taxas de deformação (normalmente 10-3/s ou menor); iii) 

tamanho de grão fino (tamanhos menores do que 15 µm, em geral) 

Diante destas possibilidades do emprego de aços inoxidáveis em 

condições superplásticas, que em grande medida requerem grãos finos, este 

trabalho se propõe a contribuir com linha de pesquisa que vem pesquisando a 

obtenção de componente para a indústria petroquímica fabricados por técnicas 

especiais de junção, numa parceria entre a UFRN e a UFSC. Para tanto 

investigará procedimentos de refino de grãos em aços inoxidáveis duplex, 

submetidos a diferentes ciclos de laminação a frio e de recozimento de 

recristalização. Em outras palavras, busca-se estabelecer os parâmetros ótimos 

envolvendo o grau de trabalho a frio e temperaturas e tempos de recozimento 

para permitir a obtenção de grãos finos (menores que 5,0 µm) de forma permitir 

a ocorrência do fenômeno da superplasticidade. 

A escolha pelos aços inoxidáveis duplex decorre da excelente combinação 

entre as propriedades mecânicas e resistência à corrosão, que coloca estes aços 
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como naturais substitutos dos usuais inoxidáveis ferríticos e austeníticos nas 

indústrias petroquímicas, de petróleo e gás, naval etc.  

Aços inoxidáveis duplex (AID) são ligas baseadas no sistema Fe-Cr-Ni que 

contém ferrita e austenita ( + ) em sua microestrutura, normalmente em frações 

volumétricas iguais. Tal característica proporciona a esses aços propriedades 

superiores em resistência mecânica e tenacidade quando comparados com os 

aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos, por exemplo, além de boa 

soldabilidade e resistência à corrosão sob tensão e à corrosão localiza. Em 

alguns casos apresentam até mesmo melhores propriedades de resistência à 

corrosão do que os aços inoxidáveis austeníticos (JIANG et al., 2003; JIMÉNEZ 

et al., 2001; STRUBBIA et al., 2012).  

Assim como todo aço inoxidável, os AID são suscetíveis à precipitação de 

fases secundárias como as fases , , austenita secundária (2), carbonetos e 

nitretos, dentre outras. A fase  é uma das fases mais deletérias para os aços 

inoxidáveis, não por se tratar somente de ser frágil e reduzir as propriedades 

mecânicas do aço, mas por prejudicar significativamente a resistência à 

corrosão, uma vez que durante sua formação a fase  rouba cromo da matriz, 

permitindo, por exemplo, a corrosão intergranular. Precipita nos aços inoxidáveis 

numa faixa de temperatura relativamente ampla, que varia de 600° a 1000°C, e 

para tempos relativamente curtos. (GUILHERME; DE OLIVEIRA, [S.d.]; JUNIOR, 

2008; MAGNABOSCO, 2009).  

Por outro lado, têm sido desenvolvidos os chamados aços inoxidáveis 

“lean”1 duplex (AILD), cujos elevados teores de Mn e N, em substituição a parte 

do caro Ni, tornam os aços duplex ainda mais competitivos. Além disso, 

especialmente o N incrementa a resistência a corrosão por pite do material.  Isto 

permitiu a redução dos teores de Mo, também caro e muito ligado à precipitação 

de fases secundárias indesejadas, problema recorrente nos aços duplex comum 

e superduplex (SAGRADI; PULINO-SAGRADI; MEDRANO, 1998; ZHANG; 

                                                           
1 O adjetivo lean tem diversas denotações no inglês podendo ser traduzido como magro, pobre, de má 
qualidade. Em termos mais formais, o Cambridge Dictionary Online 
(http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/lean_2) indica uma tradução direta 
para português do termo lean como magro. Neste trabalho, diante das características químicas do 
material em questão, obviamente que o termo lean se refere a um aço duplex “magro”, em função dos 
menores teores de Ni e Mo, entretanto não será empregada a denominação traduzida. Para se referir ao 
aço inoxidável lean duplex será utilizada a sigla AILD. 
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JIANG; et al., 2009). Visto de outra forma, o aumento dos custos das matérias 

primas nos últimos anos motivou o desenvolvimento desta nova classe de aço 

inoxidável duplex, com menores teores de Ni (geralmente menores que 4,0%) e 

até mesmo livre de Mo. Desta forma espera-se que os AILD possam, 

competitivamente, substituir os aços inoxidáveis austeníticos tradicionais (304 e 

316) e AID convencionais, em aplicações estruturais e em condições de corrosão 

menos severas em tanques e sistemas de transporte. 

Tem-se, portanto, uma boa perspectiva de uso dos AILD, uma vez que os 

procedimentos de soldagem por difusão, aproveitando o efeito da 

superplasticidade, podem ser executados em temperaturas relativamente mais 

baixas que outros processos, que coincidiriam com as faixas de temperaturas 

nas quais podem ocorrer a precipitação de fases deletérias nos aços 

convencionais, para as quais os aços menos ligados poderiam estar isentos 

desta precipitação.  

Neste sentido, a proposta de estudo da recristalização do AILD LDX 2101 

presente neste trabalho mostra-se importante e atual. Alguns desafios, 

entretanto, se apresentam para este estudo, decorrente da existência de duas 

fases distintas ( e ): i) estruturas e composições químicas diferentes, bem 

como com propriedades físicas distintas (energia de defeito de empilhamento, 

difusividades) com consequentes diferenças durante a deformação plástica, nas 

cinéticas de recristalização e crescimento de grãos; ii) diferenças nos limites de 

solubilidade, na estabilidade termodinâmica e na difusividade presentes nas 

duas fases levam a diferentes regimes de precipitação de precipitação de fases 

deletérias.  

  
 

 

2 – OBJETIVOS 

 

Diante do contexto apresentado acima, este trabalho tem como objetivo 

principal avaliar a possibilidade de obtenção de grãos finos em AILD LDX 2101 

(ASTM S32101) submetidos a diferentes graus de encruamento, obtidos por 

laminação a frio (com reduções de espessura especificadas em 70, 80 e 90 %), 
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e diferentes tratamentos térmicos de recozimento de recristalização em 

temperaturas de 900, 1000 e 1100 0C, em tempos de 20, 60 e 120 minutos. 

 

Em relação aos objetivos específicos, este trabalho pretende: 

 

i) Caracterizar microestruturalmente, identificar e quantificar as fases 

presentes no aço AILD LDX 2101, nas diferentes condições de estado 

termomecânico, utilizando as técnicas de MO, MEV, DR-X, EBSD e 

Saturação Magnética; 

ii) Avaliar as estruturas e subestruturas obtidas com os diferentes graus 

de deformação plástica a frio do AILD LDX 2101; 

iii) Avaliar a ocorrência de transformação martensítica induzida por 

deformação durante a aplicação dos diferentes graus de redução por 

laminação a frio AILD LDX 2101; 

iv) Avaliar a ocorrência de precipitação de fases deletérias como nitretos, 

fase  etc., durante os referidos tratamentos de recozimento de 

recristalização do AILD LDX 2101; 

v) Avaliar a variação de microdureza do AILD LDX 2101 nos diferentes 

estágios de processamento termomecânico; 

vi) Avaliar o tamanho de grão das fases presentes no AILD LDX 2101 

após os diferentes tratamentos térmicos de recozimento de 

recristalização 

 

3 – REVISÃO DA LITERATURA  
 

3.1 – Aços Inoxidáveis Duplex (AID) 

 

Aços inoxidáveis duplex (AID) são ligas ferrosas altamente ligadas e 

resistentes à corrosão. Suas microestruturas são compostas por frações de 

austenita e ferrita, sendo estas distribuídas preferencialmente numa proporção 

muito próxima de 1:1. De fato, para que um aço inoxidável seja considerado 

duplex a fase que estiver em menor quantidade não pode ser menor do que 30% 

em termos volumétricos (JANA, 1992). A ferrita garante boa resistência à 

corrosão sob tensão, por pite e por fresta, enquanto a austenita proporciona boa 
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trabalhabilidade, tenacidade e soldabilidade (BERECZ & SZABÓ, 2005; 

PETTERSSON, PETTERSSON, & WESSMAN, 2015). 

Os aços inoxidáveis duplex foram introduzidos como uma alternativa aos 

aços austeníticos pelo baixo teor de níquel que possuíam e se tornaram 

comercialmente disponíveis por volta de 1930 em Avesta, Suécia, com duas 

principais características como objetivo final: refratariedade e resistência à meios 

ácidos (IVERSEN, 2012; OUTOKUMPU, 2013). 

Normalmente, os aços duplex suportam tensões limites de escoamento que 

chegam ao dobro do que se vê para os aços austeníticos, o que abre a 

possibilidade para a fabricação de componentes com espessuras reduzidas e, 

consequentemente, com pesos mais baixos. Além dessa característica, os aços 

inoxidáveis duplex ainda possuem um importante apelo econômico, uma vez que 

apresentam baixas quantidades de elementos de liga como níquel e molibdênio, 

elementos que além de caros, sofrem intensas flutuações de preço no mercado, 

de forma que os aços duplex são, em geral, mais baratos do que os aços 

austeníticos. 

Aços duplex encontram muito espaço em aplicações que exigem boas 

propriedades mecânicas combinadas com boas propriedades de resistência à 

corrosão como: vasos de pressão, componentes na indústria petroquímica, 

alimentícia, usinas nucleares, componentes na indústria de papel, etc (WESTIN, 

2010; YANG et al., 2015; ZHANG; JIANG; et al., 2009). 

Há vários tipos comerciais de aços duplex no mercado que variam dos aços 

lean duplex (baixo teor de elementos de liga), até os aços superduplex (alto teor 

de elementos de liga). De maneira geral os AID possuem em sua composição 

de 20 a 29% de Cr, de 1 a 8% de Ni, de 0 a 4,5% de Mo, de 0,1 a 0,3 de N e de 

0,02 a 0,03 de C. É muito comum classificar os diferentes tipos de aços duplex 

em termos dos principais elementos de liga que afetam as propriedades de 

resistência à corrosão e através do equivalente de resistência a pite (PRE – 

Pitting Resistance Equivalent) que é dado pela fórmula (WESTIN, 2010): 

 

PRE = %Cr + 3,3 x %Mo + 16 x %N 

 

Normalmente, o aço duplex 2205 ou aço duplex padrão, possui um PRE em 

torno de 35, enquanto que os considerados superduplex possuem PRE acima 
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dos 40. Já os da série Lean possuem, em geral, um PRE por volta dos 25 

(IVERSEN, 2012; OUTOKUMPU, 2013). O diagrama de fases Fe-Cr-Ni na Fig. 

1 mostra que quando solidificado esses aços apenas possuem a fase ferrita em 

sua microestrutura. Com o subsequente resfriamento a fase austenita precipita 

na matriz ferrítica em formas de “ilhas” espalhadas, como pode ser observado 

na Fig. 2. 

 

 
Figura 1: Diagrama de fases Fe-Cr-Ni; a área vermelha indica a região de α+; a linha tracejada 

indica a solidificação de uma liga de aço inoxidável duplex. Temperatura em °C. 
Fonte: <http://serkanakinci.tripod.com/id19.html> 

 

 
Figura 2:  Microestrutura de um aço inoxidável duplex. A fase mais escura é a ferrita e a 

mais clara é a austenita. 
Fonte: Autor 
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3.1.1 – Aços Inoxidáveis Duplex Padrão 

  

A classe comercial dominante dos aços duplex contem cerca de 21 a 23% 

de Cr, de 4,5 a 6% de Ni, de 2,5 a 3,5% de Mo e de 0,10 a 0,22% de N, e é 

designado como 2205 (EN 14462, UNS S31803, UNS S32205). Foi desenvolvido 

nos anos 1970 e posteriormente otimizado com maiores teores de nitrogênio 

para uma melhor soldabilidade (WESTIN, 2010). O número PRE dessa classe é 

por volta de 35, o que é similar ao que alguns aços austeníticos apresentam. As 

principais aplicações para esse aço são tanques de carga, vasos de pressão, 

sistema de encanamento em tanques de armazenamento de substâncias 

químicas, pontes, trocadores de calor, etc (IVERSEN, 2012; WESTIN, 2010). 

 

3.1.2 – Aços Inoxidáveis Superduplex (AISD) 

 

Os aços superduplex possuem composições que variam de 24 a 29% de Cr, 

de 4,5 a 8% de Ni, de 2,7 a 4,5% de Mo, de 0,1 a 0,35% de N e em alguns casos 

podem também conter adições de Cu e W. Esses aços possuem uma alta 

resistência à corrosão que é expressada em termos do número PRE maior do 

que 40. Foram desenvolvidos para ambientes extremamente agressivos e, 

assim, competir com os aços superausteníticos e superligas de níquel. Estes 

aços oferecem alta resistência mecânica e resistência à corrosão em ambientes 

ácidos ricos em cloro. Aplicações típicas para esses aços encontram-se em 

usinas de dessalinização, indústrias químicas e construções marítimas 

(FARGAS; MESTRA; MATEO, 2013; IVERSEN, 2012; WESTIN, 2010). 

 

3.1.3 – Aços Inoxidáveis Lean Duplex (AILD) 

 

O número de aplicações dos aços duplex vem crescendo nos últimos anos 

e novas ligas são desenvolvidas com o passar do tempo. Ultimamente, o 

principal foco de desenvolvimento tem sido nos aços Lean duplex, e as 

flutuações nos preços do níquel e do molibdênio na última década vem 

acelerando o desenvolvimento e o número de aplicações para essa classe de 
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aço duplex (WESTIN, 2010). Os aços Lean duplex têm composição química 

típica que varia de 20 a 24% de Cr, de 1 a 5% de Ni, de 0,1 a 0,3% de Mo e de 

0,10 a 0,22% de N. Como substitutos ao níquel e ao molibdênio, o manganês 

(pode chegar a 5%) e o nitrogênio (em torno de 0,20%) garantem o equilíbrio 

entre as fases ferrita e austenita, uma vez que, além de ser um elemento 

gamagênico, o manganês aumenta a solubilidade do nitrogênio (altamente 

gamagênico) na austenita. Possuem PRE por volta de 25, o que é muito próximo 

do aço austeníticos 316L, garantindo uma resistência à corrosão por pite 

semelhante ou até melhor em alguns casos. São melhores em ambientes ácidos 

oxidantes que os aços duplex padrão e superduplex devido ao baixo teor de 

molibdênio (GUO et al., 2014; WESTIN, 2010; ZHANG; JIANG; et al., 2009) 

 

3.2 – Precipitação de Fases Indesejáveis nos Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Os aços duplex são ligas que possuem composição química com vários 

elementos químicos, visando obter uma microestrutura bifásica de ferrita e 

austenita em frações volumétricas iguais. Contudo, esse elevado número de 

elementos de liga presente nesses aços aumenta consideravelmente a 

susceptibilidade à precipitação de fases indesejáveis em uma faixa de 

temperatura relativamente grande, que varia entre 300°C e 1000°C, e que 

reduzem não somente as propriedades mecânicas do aço, como também sua 

resistência à corrosão. Essas precipitações podem ser resultantes de 

tratamentos térmicos mal feitos, processos de soldagem errôneos, processos de 

conformação a quente, entre outros (ESCRIBA et al., 2009; JUNIOR, 2008; 

KNYAZEVA; POHL, 2013; MAGNABOSCO, 2009; PARDAL et al., 2010). 

Como pode ser observado na Fig. 3, o diagrama TTT para um aço duplex 

mostra que essas fases precipitam numa faixa de temperatura relativamente 

grande e pode ser dividida em duas faixas de temperatura menores: na faixa 

mais alta entre 600 e 1000ºC os nitretos do tipo CrN, Cr2N, carbetos do tipo 

M23C6, fases χ e σ podem precipitar; na faixa mais baixa a formação de , Z, ε 

e ’ (fragilização a 475ºC) pode ocorrer (JUNIOR, 2008; KNYAZEVA; POHL, 

2013). 
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Figura 3: Diagrama TTT de precipitação de fases de aços duplex. 

Fonte: Adaptado de (KNYAZEVA; POHL, 2013) 

  

Diversos trabalhos têm sido feitos para estudar a cinética e a influência 

dessas fases indesejáveis nos aços duplex nesses últimos anos. A maioria 

desses trabalhos focam na fase σ, na precipitação de nitretos de cromo do tipo 

CrN e Cr2N, na fase α’ e χ. (DE LACERDA; CÂNDIDO; GODEFROID, 2015; 

FANG et al., 2010; FARGAS; MESTRA; MATEO, 2013; GUILHERME; DE 

OLIVEIRA, [S.d.]; KNYAZEVA; POHL, 2013; MAGNABOSCO, 2009; PARDAL et 

al., 2010; PETTERSSON; PETTERSSON; WESSMAN, 2015; SÄFSTEN, 2009; 

SOUZA et al., 2008; YANG et al., 2015; ZANOTTO et al., 2015; ZHANG; JIANG; 

et al., 2009; ZHANG; ZHANG; et al., 2009; ESCRIBA et al., 2009; SAHU et al., 

2009). A seguir serão discutidas as fases Sigma σ e Nitreto de Cromo em mais 

detalhes por serem mais relevantes aos tratamentos térmicos realizados neste 

trabalho. 

 

3.2.1 – Precipitação de Fase Sigma (σ) nos Aços Duplex  

 

A adição de elementos de liga nos aços inoxidáveis duplex tem o objetivo 

de aumentar sua resistência à corrosão, mas, ironicamente, esses elementos 

podem aumentar a susceptibilidade desses aços à precipitação de fases 

deletérias para as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão.  
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A formação de fases indesejáveis ocorre numa faixa de temperatura 

relativamente grande e essas fases são resultados de processos realizados sem 

um controle adequado, como um resfriamento muito lento pela faixa de 

temperatura ou permanência muito grande naquela temperatura (ciclos térmicos 

de soldagem, tratamentos térmicos, fundição) (GUILHERME; DE OLIVEIRA, 

[S.d.]). Mas uma das principais fases indesejáveis nos aços inoxidáveis é a fase 

σ. Em geral, a fase σ precipita numa faixa entre 600°C a 1000°C, é rica em 

elementos como cromo e molibdênio e possui uma estrutura cristalina do tipo 

tetragonal de corpo centrado. A depender da composição química do aço duplex, 

a faixa de precipitação pode ser mais alta ou mais baixa. Para aços duplex com 

menores teores de elementos de liga, como os Lean duplex, essa faixa é mais 

baixa como pode ser observado na Fig. 4; para teores maiores essa faixa tende 

a ser mais alta, como pode ser notado na Fig. 5. 

 

 

 

Figura 4:  Diagrama de fases para um aço Lean duplex calculado por Thermocalc®. 
Fonte: Adaptado de (BREDA; PELLIZZARI; FRIGO, 2015) 
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Figura 5: Diagrama de fases de um aço superduplex calculado por Thermocalc® 
Fonte: (FALCÃO, 2015) 

 

A formação da fase σ se dá, normalmente, na ferrita ou na interface 

ferrita/austenita, uma vez que a ferrita é rica em elementos formadores de sigma 

(Cr, Mo) e possui um processo difusivo muito maior do que o que acontece na 

austenita. 

Muitos trabalhos ultimamente têm investigado a formação da fase σ nos 

aços duplex. Magnabosco (2009) estudou a cinética de formação de fase σ em 

um aço duplex padrão e chegou à conclusão de que a precipitação de fase sigma 

ocorre numa faixa de temperatura entre 700-900°C com um pico a 850°C, com 

uma precipitação preferencial na interface ferrita/austenita (Fig. 6), com a difusão 

do cromo sendo o principal processo ativado termicamente, e tendo o consumo 

de ferrita fortemente relacionado com o crescimento da fase σ. A precipitação de 

fase sigma ocorre por uma reação eutetóide, onde a ferrita dá origem a fase 

sigma e a austenita secundária. A austenita secundária tem composição 

diferente da austenita original, sendo mais pobre em elementos como Cr, Ni e 

Mo, aumentando a sensibilidade a corrosão intergranular. 
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Figura 6: Aço Inoxidável Duplex; ferrita (preta), austenita (cinza) e sigma (branca). 

Fonte: (MAGNABOSCO, 2009) 

 

A precipitação de fase σ em austenita também é observada em aços 

inoxidáveis duplex (Fig. 7). Em aços duplex com alto teor de manganês (17%) e 

nitrogênio (0,54%) foi observado que a fase σ também precipita em temperaturas 

na faixa de 600°C a 1000°C na austenita como consequência de precipitações 

de nitreto de cromo; essas precipitações de nitreto de cromo empobrecem as 

regiões nas redondezas em nitrogênio o que acarreta numa desestabilização da 

austenita fazendo com que uma das reações seja a responsável pela 

decomposição da austenita: austenita ↓%N → ferrita → σ + austenita secundária 

ou austenita ↓%N → σ (MACHADO; PADILHA, 2000).  
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Figura 7: Precipitação de fase sigma próxima a região de nitretos de cromo na austenita. 

Nitreto de cromo Cr2N (preta), Sigma (cinza claro), Austenita (cinza escuro). 
Fonte: (MACHADO; PADILHA, 2000) 

 

Em um outro trabalho de Magnabosco, Ávila e Rabechini (2012) a formação 

da fase σ foi estudada para um aço duplex encruado e envelhecido. Os 

resultados mostraram que a fase σ precipitou preferencialmente no contorno 

ferrita/ferrita para temperaturas de envelhecimento mais baixas, e quando o 

encruamento e a temperatura de envelhecimento aumentaram essa precipitação 

passou a ser cada vez mais intragranular e com uma cinética maior, indicando 

que os defeitos presentes na ferrita atuam como sítios de nucleação de fase σ. 

Breda, Pellizzari e Frigo (2015) estudaram a formação de fase σ em dois 

aços inoxidáveis Lean duplex. Diferentemente do que se observou para o duplex 

padrão, mesmo em temperaturas como 800°C, a precipitação de fase sigma para 

o Lean duplex 2101 não foi detectada, inclusive para tempos de tratamento que 

chegaram a 50 horas. Já para o aço Lean duplex 2404, que possui uma 

quantidade de molibdênio maior em relação ao 2101 (1,54% do 2404 contra 

0,28% do 2101), teve precipitação de fase sigma em 800°C somente depois de 

1 hora de tratamento, e em quantidade não muito significativa. Essa precipitação 

de fase σ foi atribuída a maior quantidade de molibdênio, que junto com o cromo, 

controla fortemente as quantidades de fase sigma, bem como sua cinética de 

precipitação.  

Outros trabalhos confirmam que, de fato, maiores teores de cromo e 

molibdênio não só aumentam as quantidades de σ formada, como também 
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aceleram essa precipitação, fazendo com que a precipitação que ocorre após 

uma hora para um aço Lean duplex passe a ocorrer em tempos menores que 

variam de 1 a 5 minutos para aços duplex padrão e superduplex, para 

temperaturas um pouco mais altas como 850°C - 875°C (FARGAS; MESTRA; 

MATEO, 2013; LLORCA ISERN et al., 2015). 

Mas nem sempre a formação da fase σ é completamente indesejável. Em 

alguns casos esta fase pode trazer efeitos benéficos como: aumento da 

resistência a abrasão para aços superduplex, uma vez que a dureza da fase 

sigma é bastante elevada (600-1000HV), sendo esse efeito positivo maior do 

que o efeito negativo na redução da resistência a corrosão (FARGAS; MESTRA; 

MATEO, 2013); maneira de refinamento da ferrita, onde a decomposição de uma 

ferrita grosseira em σ e austenita secundária, quando revertida, dá origem a uma 

ferrita mais fina, proporcionando ganho em propriedades como tenacidade 

(JIANG et al., 2003); atuar como elemento para o aumento de resistência 

mecânica e facilitador para recristalização dinâmica, como também atuar como 

agentes que impedem o crescimento de grão ferrítico/austenítico, favorecendo o 

processo de conformação superplástica nos aços duplex (LI et al., 2014). 

 

3.2.2 – Precipitação de Nitretos de Cromo 

 

Os principais motivos de se adicionar nitrogênio aos aços duplex são o 

aumento da tensão limite de escoamento e resistência à corrosão por pite. Além 

disso, o nitrogênio reduz a cinética de precipitação de fases como sigma, chi, 

entre outras, pois possui um efeito de ordenamento de curto alcance que dificulta 

a nucleação dessas fases. A adição de nitrogênio atrasa o crescimento de grão 

ferrítico e estabiliza a austenita, aumentando o campo de estabilidade da região 

bifásica do diagrama de fases (KNYAZEVA; POHL, 2013). 

A solubilidade do nitrogênio nos aços duplex pode ser aumentada 

adicionando-se mais cromo, porém esse aumento no teor de cromo pode elevar 

a susceptibilidade do aço à precipitação de nitretos, por esse motivo as 

quantidades de nitrogênio e cromo devem ser controladas. A maior parte do 

nitrogênio nos aços duplex encontra-se na austenita. Entretanto, é na ferrita que, 

geralmente, ocorrem as precipitações de nitretos. Isso acontece devido ao fato 

de que o processo de difusão na ferrita é maior do que na austenita, mas a 
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solubilidade do nitrogênio é muito menor na ferrita (IVERSEN, 2012; 

KNYAZEVA; POHL, 2013). A Fig. 8 mostra como a solubilidade de nitrogênio cai 

drasticamente na ferrita com a diminuição da temperatura. 

 
Figura 8: Solubilidade de nitrogênio na ferrita e na austenita. 

Fonte: Adaptado de (IVERSEN, 2012) 

 

Machado e Padilha (2000) detectaram a presença de nitretos de cromo na 

austenita para um aço duplex com alto teor de manganês e nitrogênio (17% e 

0,54%, respectivamente) tratado a temperatura de 860°C por 1 hora. A austenita 

possuía 1% em massa de nitrogênio em solução sólida. A precipitação se deu 

de maneira descontínua, formando uma estrutura muito parecida com a perlita, 

chamada de “falsa perlita” (Fig. 9).  

Ferrita 
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Figura 9: Precipitados de Nitretos de cromo na austenita formando a estrutura chamada 

“falsa perlita”. Nitreto de cromo Cr2N (preta), Sigma (cinza claro), Austenita (cinza 
escuro). 

Fonte: (MACHADO; PADILHA, 2000) 

 

Se os aços duplex são tratados em temperaturas elevadas e rapidamente 

resfriados, a formação do nitreto de cromo do tipo CrN e Cr2N pode ocorrer na 

ferrita. O nitreto tipo CrN forma-se quando o limite de solubilidade da ferrita é 

atingido e, paralelamente, a difusão do nitrogênio da ferrita para a austenita é 

prejudicada. A energia livre para a nucleação da fase CrN é maior do que para 

Cr2N em temperaturas menores do que 1000ºC. (JARGELIUS-PETTERSSON; 

HERTZMAN; FERREIRA, 1994). Análises termodinâmicas de solubilidade de 

nitrogênio na ferrita mostram que o nitreto CrN precipita antes do nitreto mais 

estável Cr2N. De fato, Pettersson, Pettersson e Wessman (2015) mostram 

através do software Thermocalc® que o nitreto CrN é favorecido sob condições 

de resfriamentos rápidos e que o nitreto Cr2N, que é mais estável, pode nuclear 

a partir do CrN. Isso se deve ao fato da estrutura cristalina do CrN e da ferrita 

serem do mesmo sistema cristalino (CFC e CCC, respectivamente), enquanto 

que o Cr2N possui estrutura HC. Como o CrN precipita quando a solubilidade do 

nitrogênio é superada na ferrita, este tipo de nitreto é muito difícil de se evitar, 

mesmo para taxas de resfriamentos maiores do que 2500ºC/s. (KNYAZEVA; 

POHL, 2013). 

Nitretos de cromo tendem a precipitar em contornos de grão/fase, mas uma 

forma bastante peculiar de agulha que precipita dentro do grão ferrítico indica 
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que essas precipitações podem ocorrer em contornos de baixo ângulo ou mesmo 

em discordâncias. O fato dessas agulhas seguirem uma linha pode indicar que 

essa linha seja um contorno de baixo ângulo ou uma linha de discordância 

(SÄFSTEN, 2009), o que é um comportamento parecido com a precipitação de 

outras fases secundárias, uma vez que a presença de defeitos estruturais atuam 

como sítios de nucleação heterogênea, reduzindo a barreira de energia 

necessária para a nucleação (MAGNABOSCO; ÁVILA; RABECHINI, 2012). 

Trabalhos recentes como o de Säfsten (2009) e Iversen (2012) mostram que 

a precipitação de nitretos de cromo aumenta conforme a temperatura de 

solubilização aumenta. Como mostra a Fig. 8, a ferrita aumenta 

exponencialmente a sua capacidade de solubilizar nitrogênio em temperaturas a 

partir dos 700ºC. Isso eleva a quantidade de nitrogênio presente na ferrita antes 

do resfriamento. Durante o resfriamento o nitrogênio na ferrita não consegue 

difundir para a austenita de maneira eficiente e precipita na forma de nitretos, 

especialmente nitretos de cromo CrN e Cr2N nos contornos de grão e em formas 

de agulha ou agregados dentro da ferrita (Fig. 10). Quanto maior a taxa de 

resfriamento, maior a quantidade de precipitados no interior dos grãos ferríticos. 

Uma maneira de se reduzir essa precipitação é refinar a microestrutura, 

reduzindo o que Iversen (2012) denominou de espaçamento da austenita. Com 

isso, a possibilidade de o nitrogênio difundir-se da ferrita para a austenita será 

maior, onde sua solubilidade é mais alta, com difusividade reduzida e dificilmente 

o nitreto precipita. 
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Figura 10: Nitretos de Cromo (fase mais clara) no contorno de grão, em formas de agulha 
e agregados. 

Fonte:(SÄFSTEN, 2009) 

 

3.3 – Endurecimento Por Trabalho a Frio e Transformação de Fase Induzida 

por Deformação 

 

Existem diversas maneiras de se aumentar a resistência mecânica dos 

materiais metálicos (formação de solução sólida, tratamentos térmicos de 

têmpera, martêmpera, envelhecimento, normalização, etc.), mas uma das mais 

importantes e prática de se fazer é por conformação a frio. O encruamento dos 

materiais metálicos ocorre quando um elevado número de discordâncias é 

produzido na microestrutura do material em resposta à uma solicitação mecânica 

e sua intensidade depende de algumas propriedades intrínsecas da(s) fase(s) 

presente(s) na microestrutura do material. A energia de defeito de empilhamento 

(EDE) é um dos principais fatores que influenciam na capacidade de 

encruamento do material. Em materiais como o aço inoxidável duplex, a 

austenita CFC e a ferrita CCC possuem diferentes energias de defeito de 

empilhamento e, consequentemente, o encruamento ocorrerá de maneira 

diferente para cada uma das fases. 

A austenita possui uma estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada 

e possui uma baixa EDE. Em virtude disso a movimentação de suas 

discordâncias é prejudicada, já que as discordâncias parciais ficam muito 

distantes entre si. Como há pouca ou nenhuma movimentação de discordâncias 
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(cross-slip ou climb, por exemplo) as discordâncias tendem a ter uma distribuição 

homogênea na microestrutura (Fig. 11) e, assim, um encruamento mais intenso 

(PADILHA; SICILIANO JR., 2005). Já a ferrita possui uma estrutura cristalina do 

tipo cúbica de corpo centrado e possui alta EDE. Então, ao contrário da 

austenita, suas discordâncias possuem boa mobilidade, uma vez que suas 

discordâncias parciais estão próximas umas das outras, permitindo o “cross-slip” 

e “climb”. Também devido a mobilidade, as discordâncias de sinais opostos 

aniquilam-se quando estão próximas entre si. Esse comportamento gera uma 

distribuição heterogênea de discordâncias pela microestrutura, formando uma 

estrutura de células de discordâncias (Fig. 11) (PADILHA; SICILIANO JR., 2005). 

 

 

Figura 11: Distribuição de discordâncias em grãos encruados; a esquerda, para 
materiais com baixa EDE e a direita para materiais com alta EDE. 

Fonte: (PADILHA; SICILIANO JR., 2005) 

 

Com essas diferenças entre a austenita e a ferrita, a laminação a frio dos 

aços inoxidáveis duplex gera uma microestrutura bastante heterogênea e 

complexa, podendo acontecer fenômenos como a martensita induzida por 

deformação e maclação mecânica na austenita e, um fenômeno que está 

crescendo em estudos recentemente (LUO; SIETSMA; ZWAAG, 2004; 

MACLAREN et al., 2010; MAGNABOSCO; ÁVILA; RABECHINI, 2012; 

MARANGONI, 2012, 2015), a formação de austenita induzida por deformação a 

partir da ferrita.  Ainda há poucos trabalhos sobre a austenita induzida por 

deformação em aços inoxidáveis duplex. 

Durante a laminação a frio dos aços duplex o bandeamento da estrutura vai 

se tornando cada vez mais evidente e, acompanhando isso, um refinamento e 
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fragmentação da estrutura vai ocorrendo durante a redução da espessura. O 

refino e a fragmentação do grão se dá principalmente pelo alongamento e quebra 

dos grãos durante o processo de laminação a frio (BALDO, SILVIA; MÉSZÁROS, 

2010).   

A austenita presente nos aços duplex e nos aços austeníticos pode sofrer 

uma transformação martensítica quando submetida a deformações na 

temperatura ambiente. Basicamente, a austenita se torna, sob essas condições, 

termodinamicamente instável e uma nova fase é formada, a martensita induzida 

por deformação. Essa martensita pode ser de dois tipos: a martensita α’ e a 

martensita ε. Diferentemente da α’, que é CCC e ferromagnética, a martensita ε 

é HC e paramagnética, e permanece por pouco tempo na estrutura até se 

transformar na α’. A transformação direta da austenita para a martensita α’ 

também é defendida por autores na literatura (AGUIAR, 2012; LIU, H. et al., 

2015). Para baixos níveis de deformação, a martensita ε pode predominar sobre 

a α’, mas deformações intermediárias para alta, a martensita α’ é a predominante 

(ABREU et al., 2007; BASSANI; BREDA, 2013; OZGOWICZ; KURC; KCIUK, 

2010; SOLOMON; SOLOMON, 2010). 

Diversos fatores influenciam a formação da martensita induzida por 

deformação como a taxa de deformação e a temperatura na qual a tensão é 

aplicada. A energia de defeito de empilhamento e a composição química também 

tem forte influência sobre a martensita induzida por deformação. Existe uma 

equação que estima a temperatura na qual a martensita é formada (Ms), que é 

dada por (ABREU et al., 2007; SOLOMON; SOLOMON, 2010): 

 

Ms (ºC) = 1302 - 42(%Cr) - 61(%Ni) - 33(%Mn) - 28(%Si)-1667[%(C+N)] Eq. 

(3.1) 

 

Para a maioria dos aços inoxidáveis as temperaturas Ms são muito 

negativas, indicando que essa transformação não ocorre mesmo para 

resfriamentos bruscos até o zero absoluto. Mas a deformação plástica pode 

fornecer a energia necessária para a formação da martensita. Existe uma 

temperatura na qual 50% da austenita se transforma em martensita sob uma 

deformação verdadeira de 30% chamada de Md (30/50). Essa temperatura é 

dada por (ABREU et al., 2007; HEDSTRÖM, 2005; SOLOMON; SOLOMON, 
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2010): 

 

Md(30/50) = 413 - 13.7(%Cr) - 9.5(%Ni) - 8.1(%Mn) - 18.5(%Mo) - 9.2(%Si) - 

462[%(C+N)] Eq. (3.2) 

  

Essa temperatura é uma boa indicação da estabilidade ou metaestabilidade 

da austenita. É possível notar que maiores teores de elementos de liga 

aumentam a estabilidade da austenita. Maiores valores de Md indicam uma 

menor estabilidade ou maior metaestabilidade da austenita; para menores 

valores de Md ocorre o inverso. A figura 12 mostra que temperatura baixas 

favorecem a quantidade formada de martensita induzida por deformação. 

 

Figura 12: A martensita induzida por deformação é favorecida por baixas temperaturas. 
Fonte: Adaptado de (HEDSTRÖM, 2005) 

 
 

De fato, Santos e Andrade (2008) mostram que, para um aço inox 

austenítico, temperaturas mais baixas favorecem a formação da martensita 

induzida por deformação. Na análise dilatométrica (Fig. 13) feita pelos autores 

fica evidente que a formação de martensita induzida por deformação em 

temperaturas negativas (-10, -30 e -50ºC) é maior. E ainda é possível notar que 

para temperaturas mais baixas a formação da martensita α’ é favorecida, 

indicando que a transformação ε→α’ acontece mais facilmente. Entretanto, nos 

aços inoxidáveis duplex têm-se notado apenas a presença da martensita α’, 

indicando possivelmente a transformação direta →α’ (AGUIAR, 2012). 
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Figura 13: Amostras deformadas com 0,12 de deformação verdadeira em diferentes 

temperaturas. A primeira queda na curva refere-se a reversão ε→ e a segunda é da 

reversão α’→. 
Fonte: (SANTOS; ANDRADE, 2008) 

 

A energia de defeito de empilhamento é outro fator que influencia na 

metaestabilidade da austenita. Diversas equações foram desenvolvidas para 

estimar a energia de defeito de empilhamento. Abreu et al. (2007) e Talonen e 

Hänninen (2007) apresentam algumas dessas equações: 

 

EDE(mJ.m-2) = - 53 + 6.2(%Ni) + 0.7(%Cr) + 3.2(%Mn) + 9.3(%Mo) Eq. (3.3) 

EDE (mJ.m-2) = 16.7 + 2.1(%Ni) - 0.9(%Cr) + 26(%C) Eq. (3.4) 

 

Métodos mais complexos também são utilizados quando se tem a 

necessidade de medir a EDE com mais precisão, fazendo análises de DRX em 

amostras que são conformadas mecanicamente e recozidas e calculando os 

desvios nos picos que existem entre as amostras conformadas e recozidas. A 

desvantagem é o tempo demandado para realizar o ensaio de DRX, uma vez 

que exige rotinas que duram 24 horas por amostra e que precisa ser repetido um 

determinado número de vezes para cada amostra para fins estatísticos 

(TALONEN, J.; HÄNNINEN, 2007). A austenita quando possui valores de EDE 

abaixo dos 20 mJ.m-2 passa a ter a martensita induzida por deformação como 

sendo o mecanismo de deformação predominante. O aumento da EDE conduz 

o mecanismo de deformação da austenita para mecanismos como a maclação 
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(twinning) e o deslizamento de planos (slip plane) (CHOI et al., 2011, 2012). Em 

aços alto manganês, a energia de defeito de empilhamento da austenita é 

estimada também com base em sua composição, mais especificamente 

relacionada com os teores de manganês e carbono. Bleck (2015) apresenta um 

gráfico (Fig. 14) no qual mostra que dependendo na EDE a austenita possui um 

mecanismo de deformação predominante: 

 

 

Figura 14: Mapa 2-D para mecanismo de deformação para aços alto manganês, 
mostrando os níveis (linhas) de Energia de Defeito de Empilhamento da austenita. 

Fonte: Adaptado de (BLECK, 2015) 
 
 

A martensita induzida por deformação pode ser quantificada de diversas 

maneiras como, por exemplo, estereologia, EBSD, Ferritoscópio, DRX e por 

medidas de magnetização de saturação em magnetômetro. Esta última vem 

sendo utilizado mais frequentemente por diversos autores (ABREU et al., 2007; 

BASSANI; BREDA, 2013; TAVARES et al., 2014; WEISBRODT-REISCH et al., 

2006). Para o caso dos aços duplex, a medida de magnetização de saturação é 

mais indicada, uma vez que no DRX os picos da α’ são coincidentes com os da 

ferrita; na estereologia quantitativa há dificuldades em ter boas imagens para 

fazer o cálculo; o EBSD, principalmente para estruturas muito deformadas, 

acaba sofrendo com muito espalhamento em virtude da quantidade de defeitos 

presentes na microestrutura. O Ferritoscópio é também uma boa opção para as 

medidas. 

Com a medida magnética em um magnetômetro é possível observar um 
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aumento na magnetização de saturação conforme a deformação do aço inox 

austenítico ou duplex vai aumentando. As curvas de magnetização das figuras 

15 e 16 mostram esse fenômeno. 

 

Figura 15: Curva de Magnetização para o aço Lean duplex 2101, onde o aumento na 
deformação aplicada aumentou a magnetização de saturação. 

Fonte: (BASSANI; BREDA, 2013) 

 

 

Figura 16: Curva de Magnetização para o aço Lean duplex 2304. 
Fonte: Adaptado de (TAVARES et al., 2014) 

 

Na figura 15 é possível notar que somente a partir de um determinado valor 

de deformação aplicada (40%) é que se começa a aumentar a magnetização de 

saturação. Esse aumento se dá justamente devido a formação da martensita α’. 
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Até 30% de deformação não é observado praticamente nenhum aumento, 

indicando que até esse nível de deformação outros mecanismos de deformação 

na austenita estavam presentes. Tavares et al. (2014) percebeu, junto com as 

curvas de magnetização (Fig. 16) e as curvas de DRX obtidas por ele, que em 

nenhum nível de deformação houve a formação da martensita ε, o que leva a 

pensar que a transformação direta →α’ ocorreu. 

A quantificação da martensita pode ser feita utilizando as diferenças entre 

as magnetizações de saturação da amostra sem deformação e as amostras 

deformadas. Qualquer acréscimo da magnetização de saturação devido a 

deformação aplicada é proporcional a quantidade de martensita que está sendo 

formada, considerando que a ferrita é constante ao longo do processo de 

deformação. 

 

3.4 – Recristalização de Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Como já citado anteriormente, uma das maneiras de se aumentar a 

resistência mecânica dos materiais metálicos é por meio do trabalho a frio. Este 

aumenta em várias ordens de grandeza a densidade de discordâncias no volume 

do metal ou liga (106 cm/cm3 no estado não encruado e 1011 cm/cm3 no estado 

encruado para o cobre, por exemplo). Isto decorre do fato de que as 

discordâncias, durante a deformação plástica, movimentam-se, crescem em 

números, interagem entre si e, em um determinado ponto, acabam se tornando 

obstáculos umas das outras, tendo suas movimentações pela estrutura do 

material prejudicada e aumentando a tensão necessária para que o material 

sofra uma nova deformação plástica (PADILHA, 2000). 

Em muitos casos, após o trabalho a frio, faz-se o uso de um tratamento 

térmico de recozimento para a redução da resistência mecânica e ganho da 

ductilidade do metal ou liga. Durante o recozimento dois fenômenos principais 

acontecem nos grãos encruados: recuperação e recristalização.  Esses dois 

fenômenos são os responsáveis pela diminuição de defeitos como as 

discordâncias nos grãos do metal ou liga previamente encruados. 

A recuperação ocorre quando boa parte das discordâncias são consumidas 

e alguma propriedades físicas são restauradas (algumas propriedades térmicas 

e elétricas), mas sem a formação de novos grãos. Com a sequência do 
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tratamento, a recristalização tem início quando um contorno de alto ângulo é 

formado e passa a caminhar pela estrutura, absorvendo os defeitos presentes e 

aumentando cada vez mais o ângulo de seu contorno (AGUIAR, 2012; PADILHA, 

2000). 

Por envolver a necessidade de um contorno de alto ângulo, a recristalização 

é um fenômeno que demanda uma energia de ativação mais alta do que a 

recuperação, que apenas necessita da reorganização das discordâncias, de 

maneira que se aniquilam e reduzem a energia total do sistema (AGUIAR, 2012). 

Os aços inoxidáveis duplex por se tratarem de uma estrutura bifásica, além 

de possuírem uma estrutura de deformação complexa, também possuem uma 

fenomenologia relacionada a recuperação e recristalização das fases ferrita e 

austenita bastante distintas. Devido às diferenças na energia de defeito de 

empilhamento entre as duas fases, seus graus de encruamento são diferentes; 

sendo o encruamento o fator para aumentar o potencial termodinâmico para a 

ocorrência dos fenômenos de recuperação e recristalização e a difusão sendo o 

fator que afeta a cinética desses dois fenômenos, ferrita e austenita possuem 

potenciais termodinâmicos distintos, bem como cinéticas distintas, o que 

acarreta em processos distintos durante o recozimento (PADILHA, 2000). 

Para um aço duplex, durante a laminação a frio, por exemplo, a energia 

armazenada na austenita é maior do que na ferrita, uma vez que a ferrita tende 

a recuperar formando células de discordâncias na sua estrutura (ETTER et al., 

2006). 

Não só os processos acontecem de maneira diferente na ferrita e austenita, 

como eles podem competir entre si nas estruturas dessas fases. A ferrita durante 

o recozimento tem a tendência a recuperar mais fortemente antes de 

recristalizar; quando em processos dinâmicos, como na conformação 

superplástica, a ferrita sofre apenas a recuperação. Como a recristalização 

depende do grau de encruamento, a recuperação reduz esse encruamento, 

reduzindo, por consequência, o potencial para recristalização na ferrita durante 

os processos, principalmente, dinâmicos (em processos estáticos ocorre 

também a competição entre recuperação X recristalização). Com isso, a ferrita 

tem forte tendência a recuperar sem recristalizar em processos de conformação 

a quente (AGUIAR, 2012; F.TAHERKHANI, J. AGHAZADEH MOHANDESI, 

[S.d.]). 
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Já a austenita em processos dinâmicos tem a recristalização como principal 

mecanismo para redução da energia total do sistema, uma vez que suas 

discordâncias têm baixa mobilidade, como resultado da baixa EDE. Durante a 

conformação a quente, enquanto a ferrita passa pelo processo de recuperação 

dinâmica, a austenita passa por um processo de recristalização dinâmica 

(AGUIAR, 2012; JUNIOR, 2008; PADILHA, 2000). 

Na figura 17 é mostrado um diagrama TTT (Tempo-Temperatura-

Transformação) para recristalização das duas fases, bem como a decomposição 

da ferrita em fase sigma e austenita. 

 

 

Figura 17: Diagrama TTT após Laminação a frio com redução de 20% de redução e 
recozimento. RS = início de recristalização e TS = início da transformação eutetóide da 

ferrita em fase sigma e austenita. 
Fonte: (AGUIAR, 2012; JUNIOR, 2008) 

 

Quando se trata de processos de recozimento diz-se que a recristalização 

é estática. Nesse caso, apesar da ferrita possuir um encruamento menos 

acentuado em relação a austenita para um mesmo nível de deformação, a ferrita 

recristaliza para tempos mais curtos, uma vez que a difusão na ferrita é muito 

superior à que ocorre na austenita, e este fator é preponderante para o processo 

de recristalização (AGUIAR, 2012; JUNIOR, 2008; PADILHA, 2000). 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 – Material 

 

O material utilizado na realização deste trabalho é o aço inoxidável Lean 

duplex LDX 2101® (ASTM S32101) gentilmente fornecido pela OUTOKUMPU 

STAINLESS AB, cuja composição química certificada pelo fabricante está 

mostrada na tabela 1. O mesmo foi recebido na forma de chapas laminadas a 

quente a 1050°C (de acordo com catálogo fornecido pelo fabricante) com 300,5 

mm de comprimento, 116,0 mm de largura e 6,0 mm de espessura.  

 

Tabela 1: Composição química do aço Lean duplex LDX 2101®. %N e %C não puderam 
ser estimados pelo Fluorescência de R-X e foram adotados como sendo o do Nominal. % 

em massa. 

Elementos %Fe %Cr %Mn %Ni %Mo %N %C 

Composição Nominal Bal. 21,5 5,0 1,5 0,3 0,22 0,03 

 

 

4.2 – Metodologia 

 

4.2.1 – Laminação 

 

O material recebido sofreu um processo de redução da sua espessura 

através de laminação a frio (temperatura ambiente), utilizando laminador de 

ourives do Laboratório de Conformação Mecânica do PMT/EPUSP, da Marca 

Eletrauri, em São Paulo, utilizando as seguintes características de processo:  

i) Foram inicialmente cortadas diversas chapas com as seguintes 

dimensões iniciais: comprimento (l0) de 68,5 mm; largura (w0) de 20,5 mm; 

e espessura (h0) de 6,0 mm. Neste caso o comprimento l0 é perpendicular 

à direção de laminação à quente do material fornecido. 

ii) Diâmetro dos cilindros (Dc) igual a 72,2 mm. 

iii) Rotação dos cilindros (N) igual a 19,15 rpm. 

iv) Velocidade periférica dos cilindros (Vp) de 4,34 m/min (7,25 x 10-2 m/s);  

v) Manutenção do fator  (equação 4.1) sempre menor que 1,0, de forma a 

manter a homogeneidade (controle  de deformação heterogênea) no 
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processo de laminação, isto é, com um menor gradiente de deformação 

ao longo da espessura da chapa (AGUIAR, 2012). 

vi) Redução da espessura por passe (hi) especificada em 0,25 mm. 

vii) Graus de redução total por laminação (hf/h0) especificados em 70, 80 e 

90%. Essas reduções foram feitas com o intuito de fornecer o potencial 

para recristalização do material nos tratamentos térmicos posteriores. Os 

graus de redução efetivamente obtidos, bem como os valores das 

deformações reais em relação à espessura (h), em relação à largura (w), 

em relação ao comprimento (l) e a deformação efetiva (̅), estão 

apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Parâmetros de laminação para os graus de redução especificados. 

Parâmetro Condição de Laminação 

Grau de Redução de Espessura Especificado [%] 70 80 90 

Espessura Final Obtida [mm] 1,80 1,30 0,75 

Grau de Redução de Espessura Obtido [%] 70,0 78,3 87,5 

Deformação Real em Relação à Espessura (h) -1,204 -1,529 -2,079 

Largura Final - wf [mm] 22,60 22,80 24,05 

Deformação Real em Relação à Largura (w)  0,098 0,106 0,160 

Comprimento Final - lf [mm] 109,43 114,47 116,58 

Deformação Real em Relação ao Comprimento (l) 0,468 0,513 0,532 

Deformação Equivalente (̅) 1,014 1,249 1,631 

Taxa de Deformação  ̇[s-1](Primeiro e Último Passes) 1,03 e 2,84 1,03 e 4,25 1,03 e 6,56  

Número de Passes de Laminação 17 19 21 

 

Os cálculos realizados para descrever as condições de laminação das 

amostras avaliadas neste trabalho utilizaram as equações abaixo: 

 

 =
ℎ𝑓 + ℎ0

𝐿
 Equação 4.1 

𝐿 = √
𝐷𝑐 . (ℎ0 − ℎ𝑓)

2
 Equação 4.2 

̇ =
𝑉𝑝

60
. √

2

(
𝐷𝑐

1000) .
ℎ0 − ℎ𝑓

1000

.  Equação 4.3 

𝑉𝑝 = . 𝐷𝑐 . 𝑁 Equação 4.4 
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 = 𝑙𝑛 (
ℎ0

ℎ𝑓
) Equação 4.5 

ℎ = 𝑙𝑛 (
ℎ𝑓

ℎ0
) Equação 4.6 

𝑙 = 𝑙𝑛 (
𝑙𝑓

𝑙0
) Equação 4.7 

𝑤 = 𝑙𝑛 (
𝑤𝑓

𝑤0
) Equação 4.8 

̅ =
√2

3
. [(𝑙 − 𝑤)2 + (𝑤 − ℎ)2 + (ℎ − 𝑙)2]0,5 Equação 4.9 

 

Onde h0 é a espessura de entrada em cada passe (mm); hf é a espessura 

de saída em cada passe (mm); L é o comprimento do arco de contato 

cilindro/chapa (mm); Dc é o diâmetro do cilindro de laminação (mm); ̇ é a taxa 

de deformação em cada passe, com relação à espessura (s-1); Vp é a velocidade 

periférica do cilindro (m/min); N é o número de rotações por minuto;  é a 

deformação real em cada passe (m/m); ℎ é a deformação real na espessura; 𝑙 

é a deformação real no comprimento; 𝑤 é a deformação real na largura; ̅ é a 

deformação equivalente. Os valores de redução obtidos diferem dos valores 

especificados (para 80 e 90%) por questões de cedência do laminador que não 

conseguiu ajustar-se para alcançar as reduções especificadas. 

 

4.2.2 – Tratamentos Térmicos 

 

Com o objetivo de promover a recristalização do material laminado, três 

tratamentos térmicos de recozimento foram realizados. Dez amostras 

aproximadamente quadradas, com lados de tamanho médio de 1 cm, foram 

cortadas de cada chapa obtida das três condições de laminação, sendo que nove 

amostras foram submetidas aos recozimentos e uma amostra foi mantida no 

estado laminado a frio para posterior comparação (totalizando, portanto, 30 

amostras), assim como a amostra no estado de entrega.  

Os tratamentos de recozimento foram realizados da seguinte maneira: 

amostras submetidas às reduções de 70, 80 e 90 % (70, 78,3 e 87,5%) foram 

submetidas a três temperaturas de tratamento (900°C, 1000°C e 1100°C) em 

três diferentes tempos (20 minutos, 1 hora e 2 horas) em cada uma destas 

temperaturas.  
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Estas temperaturas foram selecionadas com o intuito de evitar as 

precipitações de fase do tipo sigma (), chi (), carbonetos e nitretos, entre outras 

fases características de temperaturas mais baixas; três amostras, sendo uma 

para cada condição de laminação, foram tratadas nos pares temperatura-tempo, 

totalizando 27 amostras recozidas. A escolha dos tempos de tratamento teve um 

caráter exploratório. 

As amostras foram tratadas em forno tubular sob atmosfera dinâmica de 

argônio, associado a vácuo inicial. Para evitar precipitações, as amostras só 

foram inseridas no forno apenas quando a temperatura de tratamento foi 

atingida. Atingido o tempo de tratamento, as amostras foram retiradas do forno 

e resfriadas ao ar (temperatura ambiente).  

Com o objetivo de facilitar o controle sobre as amostras, um sistema de 

identificação foi criado, baseado nas condições termomecânicas de cada 

amostra. O sistema possui de três a cinco números de identificação das 

amostras: o primeiro número indica o estado de deformação (a redução na 

laminação utilizada daqui em diante será a especificada para facilitar a 

identificação das amostras) (7→70%; 8→80%; 9→90%); o segundo indica a 

temperatura na qual a amostra foi tratada (9→900°C; 10→1000°C; 11→1100°C); 

e o terceiro indica o tempo do tratamento (20→20 minutos; 1→1 hora; 2→2 

horas). Por exemplo: a amostra 892 é a amostra com 80% de redução, tratada 

a 900°C por 2 horas; 91120 é a amostra com 90% de redução, tratada a 1100°C 

por 20 minutos. 

 

4.2.3 – Análises de Difração de Raios – X 

 

As análises de difração de raios-X foram realizadas em diferentes 

equipamentos, com o objetivo de se alcançar elevada confiabilidade na 

determinação das fases presentes e eventuais precipitações nas amostras 

recozidas. Inicialmente foram realizadas avaliações utilizando o difratômetro da 

marca Shimadzu Modelo LabX XRD 7000, com radiação CuKα (=1,5418Å), 

com passo de varredura de 1°/min, pertencente ao Laboratório de 

Caracterização Física dos Materiais do Departamento de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Em decorrência de dúvidas sobre a ocorrência de precipitações de fases 
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deletérias (nitretos) outra série de medidas foi realizada no equipamento 

pertencente ao Núcleo de Estudos em Petróleo e Energias Renováveis da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da marca Shimadzu Modelo LabX 

XRD 6000, com radiação CuKα (=1,5418Å), com passo de varredura de 1°/min.  

Como as duas séries de medidas apresentaram incongruência, fez-se 

necessária a realização de uma série de “desempate”. Neste contexto, três 

amostras recozidas ainda foram analisadas num mesmo equipamento Shimadzu 

LabX XRD 7000, com os mesmos parâmetros utilizados anteriormente, 

pertencente ao Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, São 

Paulo, em cooperação com o Prof. Dr. Rodrigo Magnabosco. 

 

4.2.4 – Preparação Metalográfica 

 

Os procedimentos de preparação Metalográfica das amostras foram 

realizados na superfície normal das chapas, envolvendo o procedimento clássico 

de lixamento manual, utilizando desde lixas de granulação entre 150 e 2000, e 

polimento, utilizando suspensão de alumina de 1 µm. Para o ataque 

metalográfico foi utilizado o reagente Beraha (50 ml de água destilada, 10 ml de 

HCl e 0,5 g de metabissulfito de potássio) em tempos de imersão de 20 a 30 s. 

Este reagente escurece a fase ferrita, enquanto a austenita permanece clara. Os 

procedimentos foram feitos no Laboratório de Caracterização Microestrutural 

(LCM), do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 

4.2.5 – Caracterização Microestrutural  

 

A caracterização microestrutural das amostras avaliadas neste trabalho foi 

utilizada a técnica de microscopia óptica e microscopia (MO) eletrônica de 

varredura (MEV) e a composição química das fases presentes foi avaliada 

utilizando espectroscopia por energia dispersa (EDS). 

 Em relação à MO, foi utilizado um microscópio óptico Olympus GX 51 de 

luz invertida pertencente ao LCM/UFRN. A imagens por MEV e as análises por 

EDS foram obtidas em um microscópio eletrônico de bancada Hitachi TM 3000 
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de varredura por elétrons retroespalhados, com EDS acoplado, pertencente ao 

Laboratório de Caracterização Física dos Materiais do Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A 

análise de EDS se deu com aumentos superiores a 5.000X, chegando em alguns 

casos a 30.000X, com médias e desvios padrões obtidos a partir de 10 a 15 

medidas. 

 

4.2.6 - Análise por Difração de Elétrons Retroespalhados - EBSD (Electron 

Backscatter Diffraction – Difração por Elétrons Retroespalhados) 

 

As análises por EBSD foram realizadas em um microscópio eletrônico de 

varredura com fonte de emissão de campo (MEV/FEG – Field Emission Gun) 

TESCAN modelo MIRA-3, operando com sistema de EBSD da Oxford 

Instruments, com tensão de aceleração de 20 KV, distância de trabalho 15 mm, 

step-size de 400 nm, localizado no Complexo de Laboratório Multiusuários (C-

LABMU) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Paraná, em 

cooperação com o Prof. Dr. Márcio Ferreira Hupalo. A preparação das amostras 

para análise de EBSD se deu da seguinte forma: i) lixamento manual em lixas 

de granulação até 1200; ii) polimento eletrolítico com solução composta de: 

700 ml de álcool etílico, 120 ml de água destilada, 100 ml de butil glicol e 68 

ml de ácido perclórico (70%), utilizando densidade de corrente de 1,5 A e tensão 

variável entre 35 e 50 volts, durante 30 segundos. 

 A análise de EBSD só pôde ser feita em apenas duas amostras em função 

da elevada demanda de uso do equipamento em questão e das exigências de 

qualidade de preparação de amostras inerentes à técnica de análise. Estas 

análises tiveram por objetivo estabelecer o grau de recristalização das amostras 

tratadas bem como o tamanho médio dos grãos das fases obtidas e a quantidade 

das fases presentes.  

 

4.2.7 – Quantificação de Fases Via Image J 

 

Com o intuito de determinar as porcentagens de cada fase nas amostras o 

software Image J foi utilizado, o qual é um software de código aberto (Open 



 

 

47 
 

Source). Utilizando comandos simples do programa foi possível determinar as 

porcentagens das fases ferrita e austenita presentes, atendendo a seguinte 

sequência de procedimento: 

i) Converter a imagem da microestrutura, previamente obtida por 

registro digital de campos de microscopia ótica, em padrão RGB para 

imagem em escala de cinza: com a imagem da microestrutura aberta 

no programa, utiliza-se a sequência de comandos “Image” → “Type” 

→ “8-bit” (Fig. 18 A); 

ii) Após a conversão da imagem para a escala de cinza é possível 

indicar para o software qual fase a ser quantificada, utilizando-se a 

seguinte sequência de comandos “Image” → “Adjust” → “Threshold” 

que distingue a área em vermelho, por exemplo, na figura 18 B. 

 

 
 

 
Figura 18: imagem aberta no software Image J; A) imagem apenas na escala de cinza; B) 

imagem com “Threshold” aplicado, fazendo a ferrita ficar toda vermelha. 

 

iii) Com o “Threshold” aplicado, parte-se para estabelecer a 

A 

B 
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porcentagem de área de cada fase presente na imagem, que pode 

ser convertida para a fração em volume desta mesma fase, através 

da seguinte sequência de comandos: “Analyze” → “Set 

Measurements” (aqui seleciona a opção “Area Fraction”) → Retorna 

para “Analyze” → “Measure”. Após esta sequência, o software gera 

automaticamente um quadro no qual é apresentada a quantidade em 

fração de área da área em vermelho.  

Foram utilizadas de 5 a 7 imagens por amostra para o cálculo das frações, 

todas utilizando imagens com aumento de 100X por representar melhor a 

distribuição das fases e ainda permitir boa resolução para distinção entre elas. 

 

4.2.8 – Microdureza  

 

Para medir a dureza individual das fases presentes a Microdureza Vickers 

foi empregada. O equipamento utilizado foi o microdurômetro da marca 

Shimadzu modelo HMV – 2, Versão 1.20, localizado no Laboratório de Cimentos 

– LABCIM – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A carga escolhida 

para as medições foi de 0,01 Kg, pois a indentação é pequena o suficiente para 

caber somente em uma das fases. A aplicação da carga foi de 15 segundos. 

Cinco medidas de dureza em cada fase para cada amostra foram realizadas.  

 

4.2.9 – Medições Magnéticas  

 

Com o intuito de quantificar a martensita induzida por deformação (α’) nas 

amostras laminadas, medidas magnéticas foram feitas em um Magnetômetro de 

Amostra Vibrante modelo Thermoflex 2500 da Lakeshore, do Laboratório de 

Magnetismo e Materiais Magnéticos, do Departamento de Física Teórica e 

Experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A amostra no 

estado de entrega e as amostras laminadas foram submetidas ao ensaio. Como 

as amostras para esse ensaio necessitam ser diminutas, foram utilizadas 

amostras quadrangulares com lados variando de 1 a 3 mm. As amostras foram 

pesadas em balança analítica antes dos ensaios. O campo máximo aplicado foi 

de 15.000 Oersted. Nesse ensaio, a amostra é submetida a uma vibração sob 
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um campo magnético e curvas de histerese são adquiridas. Sensores são 

colocados próximos a amostra de maneira a captar qualquer campo produzido 

por ela. O campo magnético aplicado varia de 0 até o valor correspondente de 

saturação da amostra. 

 

4.2.10 – Quantificação da Martensita Induzida por Deformação 

 

Tavares et al. (2014) utilizaram as medidas magnéticas para quantificar a 

martensita presente no aço Lean duplex UNS S32304 (2304) e as comparou com 

as medidas obtidas por estereologia quantitativa. Para isso, os autores utilizaram 

uma amostra padrão que possuía na sua microestrutura praticamente 0% de 

austenita. Após fazer a sua medição magnética, eles chegaram ao valor de 140,2 

emu/g para sua magnetização de saturação. Tal valor será adotado para o 

cálculo neste trabalho. O princípio é bem simples: o teor de fase ferromagnética 

presente no material é proporcional a magnetização de saturação da amostra. 

Sendo assim, o cálculo apresentado por Tavares et al. (2014) foi: 

 

CFerro = ms/ms(i) Eq. (4.10) 

 

onde, CFerro é o teor de fase ferromagnética; ms é a magnetização de saturação 

da amostra analisada e ms(i) é a magnetização de saturação intrínseca da fase 

ferromagnética. Adotando que o ms(i) da ferrita é o mesmo ms(i) da martensita, o 

cálculo da martensita é feito por: 

 

CFerro = CFerrita + Cα’ Eq. (4.11) 

 

onde CFerrita é determinado através da amostra no estado de entrega, sem 

deformação a frio aplicada. A magnetização de saturação é medida traçando-se 

uma linha horizontal a partir da região constante do quadrante positivo da curva 

de magnetização. Este será o método 1. 

Além do método 1, Bassani e Breda (2013) fizeram a quantificação da 

martensita induzida por deformação através das medidas magnéticas também. 

Os autores utilizaram uma equação diferente da usada por Tavares et al. (2014): 
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µ0MS
Amostra = Rαµ0MS

α + Rα’µ0MS
α’ Eq. (4.12) 

 

onde MS
Amostra, MS

α e MS
α’ são a magnetização de saturação da amostra testada, 

da ferrita e da martensita, respectivamente; Rα e Rα’  são as frações relativas de  

ferrita e martensita, respectivamente; µ0 é a permeabilidade magnética no vácuo. 

Os autores determinaram e adotaram os valores de 0,95T e 0,92T para ferrita e 

martensita, respectivamente, como sendo os valores magnetização de saturação 

intrínseca das fases. Esses valores foram adotados aqui neste trabalho. Esse 

será o método 2. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 – Material no Estado de Entrega e Laminado a Frio (70, 80 e 90% de 

redução)  

 

 A composição química do AILD empregado neste trabalho está 

apresentada na tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição química (% em massa) do aço Lean duplex LDX 2101®, obtida por 
fluorescência de R-X. 

Elementos %Fe %Cr %Mn %Ni %Mo %N* %C* 

Composição Via FRX Bal. 20,83 4,81 1,25 0,24 0,22 0,03 

* %N e %C não puderam ser estimados pelo FRX e foram adotados como sendo o do 

Nominal 

 

5.1.1 – Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura 

 

O material no estado de entrega foi preparado para observação no 

microscópio óptico. O que se pode ver é uma estrutura bandeada característica 

de materiais que foram laminados, onde a ferrita é a fase escura e a austenita é 

a fase clara (Fig. 19). Utilizando o software de imagens Image J pôde-se estimar 

as quantidades de ferrita e austenita presentes na estrutura do material. 

Utilizando o software Thermo-Calc® foi possível simular o diagrama de fases 

para o aço inoxidável Lean duplex 2101. 
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Figura 19: Aço Inox Lean duplex LDX2101® no estado de entrega e diagrama de 

fases calculado por Thermo-Calc®. 

 

As quantidades estimadas de ferrita e austenita, bem como a composição 

química das fases, são apresentadas na tabela 4: 

 

Tabela 4: Frações em volume (Image J e Themo-Calc) e composição química (MEV-EDS) 
das fases presentes no material no estado entrega. 

Fases Ferrita Austenita 

% das Fases Via 

Image J 
50,47 ± 5,00 49,53 ± 5,00 

% das Fases Via 

Thermo-Calc® 
35 65 

Composição 

Química das Fases 

(% Atômica) 

Cr Ni Mn Mo Fe Cr Ni Mn Mo Fe 

24,59 ± 0,85 2,15 ± 0,85 4,50 ± 0,72 2,49 ± 1,23 Bal. 21,69 ± 0,82 2,17 ± 0,70 5,27 ± 0,67 0,62 ± 0,51 Bal. 

 

Os valores encontrados de ferrita e austenita para o material no estado de 

entrega indicam uma boa distribuição volumétrica das fases, uma vez que os 

aços duplex são caracterizados por terem quantidades de austenita e ferrita 

quase iguais na sua estrutura. Diferentemente do que se obtém via Image J, o 

equilíbrio calculado pelo Thermo-Calc® mostra uma discrepância notável na 

porcentagem de fases. Prevê um teor de ferrita consideravelmente menor em 

relação a austenita para a temperatura de 1050°C que é a temperatura na qual 

o aço duplex 2101 foi recozido. Se comparados com os valores previstos pelo 

diagrama na figura 4, ficam bem próximos (em torno de 60% de austenita e 40% 

ferrita). Para outros diagramas para aços inoxidáveis Lean duplex simulados no 
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Thermo-Calc® encontrados na literatura essa estimativa fica mais próxima em 

relação ao obtido pelo Image J para essa mesma temperatura de 1050°C, com 

valores que chegam a 48% de austenita e 52% de ferrita (BALDO, S et al., [S.d.]). 

Dessa maneira, não há boa concordância entre os valores obtidos pelo Image J 

e os valores previstos pelo diagrama da figura 19. Isto pode indicar que talvez a 

base de dados utilizada (TCFE8) para simular o diagrama não esteja com o 

melhor ajuste para as frações de fases. 

A ferrita apresenta um teor de níquel alto. O coeficiente de partição α/ (Tab. 

5) do níquel nesse caso é praticamente igual a 1, quando a literatura mostra que 

o valor é em torno de 0,61 (AGUIAR, 2012; BALDO, S et al., [S.d.]; 

BHATTACHARYA, 2008; WEISBRODT-REISCH et al., 2006). O molibdênio 

apresenta um coeficiente de partição muito alto em relação ao que se observa 

na literatura também. Não foi encontrado na literatura até o momento nenhum 

artigo que apresenta coeficientes altos tanto para o níquel quanto para o 

molibdênio. O valor do coeficiente alto de molibdênio indica uma forte tendência 

desse elemento migrar para ferrita, enquanto que o valor de 0,99 para o níquel 

indica uma distribuição igualitária desse elemento entre as fases, quando na 

verdade se esperaria uma tendência do níquel se concentrar na austenita. 

Quanto aos demais elementos o valor está em boa concordância com que se 

observa na literatura. 

  

Tabela 5: Coeficiente de Partição calculado com base nos valores da tabela 4 para 

os diferentes elementos presentes nas fases α e . 

Elemento Coeficiente de Partição α/ 
(Calculado) 

Coeficiente de Partição α/ (AGUIAR, 
2012; BALDO, S et al., [S.d.]) 

Cr 1,13 1,17 

Mn 0,85 0,84 

Ni 0,99 0,62 

Mo 4,01 1,59 

Fe 0,94 0,97 

 

O aço Lean duplex 2101 passou por três processos de laminação a frio: 70, 

80 e 90% de redução da espessura original. Suas microestruturas são 

apresentadas na figura 20. 
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Figura 20: A) 70%, B) 80% e C) 90% de redução na laminação. 

 

É possível observar que com o aumento do grau de redução na laminação 

a quantidade de austenita presente vai sendo reduzida na microestrutura. 

Diversos trabalhos já publicados (ABREU et al., 2007; BASSANI; BREDA, 2013; 

CHOI et al., 2011, 2012; DRYZEK; SARNEK, 2014; HEDSTRÖM, 2005; 

OZGOWICZ; KURC; KCIUK, 2010; SHEN et al., 2012; SOLOMON; SOLOMON, 

2010; TALONEN, J.; HÄNNINEN, 2007; TALONEN, JUHO, 2007; TAVARES et 

al., 2014; TSAKIRIS; EDMONDS, 1999) tanto para aços duplex quanto para 

austeníticos atribuem essa redução na austenita à formação da martensita 

induzida por deformação. Com o aumento da deformação é possível notar que 

a estrutura fica cada vez mais bandeada e fragmentada juntamente com um 

A B 

C 
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refino na microestrutura. As microestruturas do aço Lean duplex 2101 na Fig. 20 

mostram que essa transformação martensítica é intensa e que a austenita se 

transforma quase que completamente. A Fig. 21 mostra em mais detalhes 

regiões que contém martensita induzida por deformação. 

 

   

 
Figura 21: A) 70%, B) 80% e C) 90%. As regiões que contém martensita induzida por 

deformação estão em destaque na elipse. 
 

Muito se têm dito em relação à identificação da martensita induzida por 

deformação através das técnicas de microscopia. Muitos autores utilizam a 

microscopia eletrônica de transmissão para identificação por considerar que 

essa fase é muito pequena e fina para ser vista por técnicas como a microscopia 

óptica (BALDO, SILVIA; MÉSZÁROS, 2010; BREDA et al., 2014; LIU, H. et al., 

A B 
 

C 
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2015; MISRA et al., 2009; PRAMANIK; BERA; GHOSH, 2014; RYŚ; ZIELIŃSKA-

LIPIEC, 2012; SHEN et al., 2012). Porém, há autores que afirmam terem 

identificado a martensita induzida por deformação por microscopia óptica em 

aços inox austeníticos e duplex (BALDO, S et al., [S.d.]; OZGOWICZ; KURC; 

KCIUK, 2010; SHIRDEL; MIRZADEH; PARSA, 2015; TALONEN, JUHO, 2007; 

TAVARES et al., 2014; TSAKIRIS; EDMONDS, 1999). Particularmente, a figura 

21 está em boa concordância com o que se observa pelos autores que afirmam 

que a microscopia óptica é capaz de identificar a martensita induzida por 

deformação.  

As regiões onde há a martensita induzida por deformação possuem uma 

coloração muito próxima da ferrita, com a diferença que a ferrita possui uma 

estrutura mais contínua, enquanto essas regiões possuem uma estrutura mais 

fragmentada e estão dentro das ilhas de austenita. A martensita induzida por 

deformação é uma fase dura, mas diferentemente da martensita formada por 

têmpera nos aços carbono, não é uma fase frágil. Ao invés, é uma fase que 

aumenta a resistência mecânica do material, bem como a tenacidade, 

aumentando o campo de deformação plástica homogênea, onde não há 

estricção ou formação de pescoço no material durante tração (CHOI et al., 2012; 

GUO et al., 2014).  

Para os aços inoxidáveis austeníticos existe uma temperatura chamada 

Md(30/50) (ABREU et al., 2007; HEDSTRÖM, 2005; SOLOMON; SOLOMON, 

2010) que é uma medida da estabilidade da austenita. Utilizando a Eq. 3.2 e 

aplicando para o aço duplex usado neste trabalho chega-se a um valor de 43,1 

graus Celsius negativos. Este valor indicaria que a essa temperatura 50% da 

austenita se transformaria em martensita induzida por deformação sob uma 

deformação de 30%. 

 A formação de martensita induzida por deformação no aço Lean duplex 

2101 está relacionada a energia de defeito de empilhamento da austenita. 

Diversos autores mostram que dependendo da energia de defeito de 

empilhamento a austenita possui um mecanismo de deformação diferente. Choi 

et al. (2011, 2012) relata que para energias de defeito de empilhamento menores 

do que 20 mJ/m2 predomina a transformação martensítica induzida por 

deformação. Bleck (2015) apresenta um gráfico no qual mostra que para 

energias de defeito de empilhamento entre 20 mJ/m2 e 50 mJ/m2 predomina a 
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maclação mecânica (no inglês twip – twinning induced plasticity). E para energias 

maiores do que 50 mJ/m2 predomina o deslizamento de planos (slip plane). Para 

estimar a energia de defeito de empilhamento do material usado neste trabalho 

serão utilizadas as equações 3.3 e 3.4 apresentadas por Abreu et al. (2007) e 

Talonen e Hänninen (2007). A tabela 6 mostra os valores obtidos. 

 

Tabela 6: Energia de defeito de empilhamento da austenita. 

Equação (3.3) -13,04 mJ/m2 

Equação (3.4) 1,36 mJ/m2 

 

Os valores obtidos pelas equações diferem bastante entre si. O valor obtido 

pela equação 3.3 é negativo, o que normalmente não tem sentido físico, porém 

esse valor negativo pode indicar uma perda de estabilidade da estrutura 

austenítica (BRANICIO; ZHANG; SROLOVITZ, 2013). Já para a equação 3.4 o 

valor obtido é positivo, porém muito baixo, indicando que a transformação 

induzida por deformação é o mecanismo de deformação principal (BLECK, 

2015).  

Pode-se observar nas microestruturas das amostras laminadas pequenas 

regiões de linhas retas ou curvas dentro da austenita (Fig. 22), assim como em 

regiões martensíticas (Fig. 21). Pelas Figuras 20 e 21, aparentemente, o 

mecanismo predominante de deformação da austenita é a formação de 

martensita induzida por deformação (TRIP – Transformation Induced Plasticity), 

porém não é o único mecanismo atuante. Essas linhas presentes na austenita e 

em regiões martensíticas podem ser indícios de twip/maclação mecânica, 

bandas de cisalhamento ou até mesmo o escorregamento de planos (slip plane). 

De fato, a martensita induzida por deformação está relacionada com a ocorrência 

desses outros fenômenos. Alguns autores têm afirmado que as maclas de 

deformação, as linhas de escorregamento (slip lines) e bandas de cisalhamento 

possuem um papel importante para formação da martensita induzida por 

deformação, funcionando como sítios preferenciais para a nucleação dessa fase 

(OZGOWICZ; KURC; KCIUK, 2010; SHIRDEL; MIRZADEH; PARSA, 2015; 

TALONEN, JUHO, 2007). Shen et al. (2012) mostram que para o aço inox 

austenítico 304 três mecanismos coexistem durante a deformação: o 

deslizamento de discordâncias (Dislocation Glide), maclação mecânica e a 

martensita induzida por deformação. Dependendo do nível de deformação, um 
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mecanismo pode ser o precursor de outro. Uma grande atividade de movimentos 

de discordâncias pode gerar falhas de empilhamentos pela estrutura da 

austenita. Essa atividade das discordâncias eventualmente leva à formação das 

maclas, por estas serem, em um determinado momento, energeticamente 

favoráveis. As maclas podem atuar como sítios de nucleação para a martensita 

ε ou até mesmo a martensita α’. Shen et al. (2012) observaram para o aço inox 

304 que, a partir de um determinado nível de deformação, a densidade de 

maclas de deformação reduziu conforme a densidade de martensita induzida por 

deformação cresceu, indicando uma correlação entre os dois fenômenos. 

 Talonen e Hänninen (2007), por outro lado, para um mesmo aço inox 

austenítico 304 associam a formação da martensita com a formação das bandas 

de cisalhamento, e não com a maclação mecânica (Twip). Tsakiris e Edmonds 

(1999) trabalharam com aços austeníticos alto manganês e alto níquel (Hadfield 

e aço TRIP, respectivamente) e obtiveram uma estrutura de deformação no aço 

TRIP que lembra um pouco as linhas observadas na figura 22, e os autores 

identificaram essa estrutura com sendo planos de maclas de deformação do tipo 

(111) (Fig.23). Por falta de equipamentos específicos para uma análise mais 

aprofundada sobre o assunto, não será afirmado se estas linhas de fato são as 

maclas de deformação, bandas de cisalhamento ou o deslizamento de 

discordâncias/planos, mas apenas que provavelmente um ou mais de um desses 

mecanismos de deformação está atuando na austenita, além da martensita 

induzida por deformação e o acúmulo de discordância na austenita 

(encruamento). 
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Figura 22: Amostras laminadas; em destaque nas elipses estão as estruturas de linhas 
na austenita e em regiões martensíticas. 

 

 

Figura 23: estrutura do aço TRIP mostrando as maclas de deformação do tipo (111). 
Fonte: (TSAKIRIS; EDMONDS, 1999) 

 

A análise em Microscopia Eletrônica de Varredura foi feita em um 

microscópio de bancada com EDS acoplado Hitachi TM 3000. As amostras 

Laminadas foram submetidas a análise. As imagens obtidas são apresentadas 

na figura 24. 
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Figura 24: Região contendo martensita induzida por deformação na austenita (em 

destaque nas elipses). A) 70%, B) 80%, C) 90%. 
  

É notável que com o aumento da redução na laminação as regiões que 

contem martensita crescem dentro da austenita, indicando uma redução da 

quantidade de austenita na estrutura do material, o que é confirmado pela 

difração de raios-X a seguir, que mostra uma redução/desaparecimento de picos 

característicos da austenita.  

Com o que foi mostrado e discutido sobre as amostras laminadas a frio, este 

trabalho tende a concordar que é possível identificar a martensita induzida por 

deformação através da microscopia óptica e também por microscopia eletrônica 

de varredura de bancada, porém não é possível determinar a morfologia da 

A B 

C 
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martensita induzida por deformação, uma vez que esta pode variar de morfologia 

de ripas finas ou grossas e até mesmo para uma morfologia de células de 

discordâncias (dependendo da quantidade de deformação a frio aplicada e 

temperatura na qual foi aplicada) (LIU, H. et al., 2015; MISRA et al., 2009), tendo 

que, para isso, recorrer à técnicas mais apuradas de imagens como a 

microscopia eletrônica de transmissão, microscopia eletrônica de varredura com 

fonte de emissão de campo e até mesmo microscopia de força atômica (ABREU 

et al., 2007). A explicação para isso talvez seja simples: não há resolução 

suficiente na microscopia óptica para resolver essas minúcias da martensita, 

assim como, por analogia, não há resolução suficiente na microscopia óptica 

para resolver as lamelas de perlita fina nos aços carbono em muitos casos, 

sendo necessário recorrer a técnicas de imagens com maiores poderes de 

resolução. Além do mais, essas regiões martensíticas vistas por microscopia 

óptica e eletrônica de varredura de bancada podem possuir outros artefatos 

decorrentes da laminação a frio como maclas de deformação, bandas de 

cisalhamento ou escorregamento de planos. 

 

5.1.2 – Análise de Difração de Raios-X 

 

A análise de difração de raios-X das amostras no estado de entrega e 

laminadas é apresentada a seguir. Na figura 25 é possível notar que picos 

característicos da austenita desaparecem com as laminações realizadas. Os 

picos dos planos (111), (200), (311) e (222) diminuem ou desaparecem conforme 

se aumenta a deformação aplicada, confirmando o que as imagens de 

microscopia óptica mostraram: a transformação da austenita na martensita 

induzida por deformação. 
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Figura 25: Difração de Raios-x das amostras no estado de entrega e laminadas. EE 

refere-se à Estado de Entrega. Equipamento Shimadzu LabX XRD 6000. 

 

 Não foi detectado nenhum pico de martensita ε (HC) para nenhum nível de 

deformação, o que significa que a martensita formada foi a martensita α’, o que 

é confirmado pelas medidas magnéticas que será mostrada a seguir. A 

transformação da austenita em martensita α’ foi direta, aparentemente, como 

sugere a literatura (AGUIAR, 2012; LIU, H. et al., 2015). Nem toda a austenita é 

transformada em martensita α’. 

 

5.1.3 – Quantificação da Martensita Induzida por Deformação 

 

 A figura 26 apresenta as curvas obtidas para as amostras no estado de 

entrega e laminadas. 
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Figura 26: Curvas de Magnetização (região positiva) para as amostras no estado de 
entrega e laminadas. EE (Estado de Entrega); 70%, 80% e 90% referem-se à redução na 

laminação. 

 

Fica claro à primeira vista que o aumento na deformação provoca um 

aumento na magnetização de saturação do material, assim como é observado 

por Tavares et al. (2014), Bassani e Breda (2013). Esse aumento é associado 

unicamente com a formação de martensita α’ durante os processos de 

laminação. As amostras laminadas com 70 e 80% de redução possuem uma 

magnetização de saturação semelhantes como se pode ver no gráfico. Porém, 

há um salto da magnetização de saturação quando se observa a amostra com 

90% de redução. Comportamento parecido é observado por Tavares et al. 

(2014), onde saltos na magnetização de saturação são observados para níveis 

de deformação próximos um do outro (Fig. 16, seção 3.3). Essa semelhança na 

magnetização de saturação entre as amostras com 70 e 80% de redução é 

relatada por Bassani e Breda (2013). Esses saltos na magnetização para níveis 

de deformação muito próximos pode indicar que a austenita possui níveis críticos 

de deformação, acima do qual ela não mais suporta a alta densidade de 

discordâncias em sua estrutura e, por se tornar instável termodinamicamente, 

grandes quantidades de austenita se transformam na martensita induzida por 

deformação para absorver essa energia, visto que a transformação martensítica 
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consome boa parte dessa energia (BASSANI; BREDA, 2013). 

Para a amostra no estado de entrega do aço utilizado neste trabalho, a 

magnetização de saturação obtida foi de 64,90 emu/g, onde a magnetização de 

saturação é medida traçando-se uma linha horizontal a partir da região final 

(maior campo magnético aplicado) das curvas de magnetização. Para o cálculo 

da quantidade de ferrita da amostra no estado de entrega através da medição 

magnética, utilizando a Eq. 4.10, o valor obtido foi de 0,4629 ou 46,29% (53,71% 

de austenita). Quando comparado com os valores obtidos pelo software Image 

J nota-se que o valor é menor, porém dentro do desvio padrão. Os valores de 

magnetização de saturação obtidos para as amostras são apresentados na 

tabela 7. 

 

Tabela 7: Magnetização de Saturação 

Amostra Magnetização de Saturação 
(ms) (emu/g) 

Estado de Entrega 64,90 

70% 92,92 

80% 99,29 

90% 128,16 

 

Para o cálculo da fração de martensita induzida por deformação o valor da 

magnetização de saturação atribuída a martensita é obtido pela diferença de 

magnetização de saturação entre as amostras deformadas e no estado de 

entrega. Sendo assim a ms da martensita induzida por deformação é dada por: 

 

ms(α’): ms(70/80/90) - ms(EE)  Eq. (5) 

 

onde ms(70/80/90) é a magnetização de saturação das amostras laminadas e ms(EE) 

é a magnetização da amostra no estado de entrega. Adotando o valor da amostra 

padrão encontrada por Tavares et al. (2014), tem-se o cálculo da fração de 

martensita: 

 

Cα’ = ms(α’)/140,2 Eq. (5.1) 

 

Os valores obtidos para as amostras laminadas são mostrados na tabela 8. 
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Tabela 8: Fração de Martensita Induzida por Deformação. Método 1. 

Amostra ms(α’) Cα’ 

70% 28,02 0,20 

80% 34,39 0,25 

90% 63,26 0,45 

 

Para o método 2, antes do cálculo foi necessário converter os valores da 

tabela 7 de emu/g para Tesla. Para isso, primeiramente converte-se as medidas 

de emu/g para emu/cm3 multiplicando os valores da tabela 7 pela densidade do 

aço, que é 7,7 g/cm3 de acordo com os dados do fornecedor do aço. Após isso, 

os valores obtidos em emu/cm3 são multiplicados por um fator de 4π x 10-4 para 

obter os valores em Tesla, mostrados na tabela 9. 

 

Tabela 9: Magnetização de Saturação convertido para unidade Tesla. 

Amostra Magnetização de Saturação (ms) 
(Tesla) 

EE 0,63 

70% 0,90 

80% 0,96 

90% 1,24 

  

Utilizando a equação 4.12 é possível obter os valores das frações de ferrita 

no material no estado de entrega e as frações de martensita α’ para as amostras 

laminadas a frio. Para a fração de ferrita no material no estado de entrega, 

através da equação 4.12, obtém-se: 

 

Rα = Ms
A/Ms

α = 0,63/0,95 = 0,66 Eq. (5.2) 

 

O valor de 0,66 ou 66% de ferrita (0,34 ou 34% de austenita) é bastante 

diferente dos valores obtidos pelo Image J e pelo método 1, fornecendo um valor 

bem mais alto de ferrita em relação aos outros dois cálculos. Para o cálculo das 

frações de martensita α’ nas amostras laminadas a frio, aplicando-se a equação 

4.12, tem-se: 

 

Rα’ = (Ms
A – RαMs

α)/Ms
α’ Eq. (5.3) 

 

Os valores obtidos pela equação 5.3 são exibidos na tabela 10. 
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Tabela 10: Fração de Martensita α’ nas amostras laminadas a frio. Método 2. 

Amostra Fração de Martensita α’ (Rα’) 

70% 0,30 

80% 0,36 

90% 0,67 

 

O método 1 fornece valores de frações de martensita α’ bastante plausíveis, 

uma vez que seus valores não superam a fração inicial de austenita, como a 

medida da amostra no estado de entrega mostra. Tavares et al. (2014) mostra 

que nem toda a austenita se transforma na martensita, mesmo para níveis de 

deformação altos. Já para o método 2, os valores encontrados das frações de 

martensita foram muito altos, apesar de que para 70% de redução o valor ainda 

é menor do que a quantidade total de austenita encontrado para o material no 

estado de entrega, mas para os valores de 80% e 90% de redução os valores 

ultrapassam a quantidade de austenita inicial, indicando que o método 2 não se 

adequa para o caso aqui estudado. Por isso, apenas o método 1 será levado em 

consideração para a discussão.  

É notável que a fração de martensita quase dobra quando se comparam os 

valores de 80% para 90% de redução no método 1 (Tab. 8), transformando 

quase toda a austenita. Isso reforça a ideia de que a austenita possui um nível 

de deformação crítica acima da qual a martensita induzida por deformação passa 

a reger a deformação plástica da austenita. A passagem do material no estado 

de entrega para a redução de 70% houve apenas conversão de pouco menos 

da metade da austenita em martensita. O valor encontrado para Md(30/50) (Eq. 

3.2) de – 43,1ºC pode indicar uma razoável  estabilidade da austenita, visto que 

na temperatura ambiente, sob uma deformação de 70%, menos da metade da 

austenita se transforma em martensita. Isso pode significar que a martensita 

induzida por deformação não é, durante essa faixa, o mecanismo de deformação 

principal. Outros mecanismos, como o twip, encruamento clássico e o 

deslizamento de discordâncias/planos (dislocation glide/slip plane) podem estar 

atuando, como sugerido por Shen et al. (2012) para o aço austenítico 304. 

Durante a passagem de 70 para 80% de redução o mesmo sistema pode ainda 

estar ocorrendo e, naquela faixa, o mecanismo dominante pode não ser a TRIP 

ainda, deixando a martensita induzida por deformação como mecanismo 
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secundário (o pequeno acréscimo levanta essa hipótese). Na passagem de 80 

para 90% de redução a austenita sofre uma transformação acentuada, indicando 

que o nível crítico de deformação foi atingido e a martensita passou a dominar 

como mecanismo de deformação plástica. Ainda assim isso mostra que nem 

toda austenita se transforma em martensita, reforçando o que a análise de DRX 

e as imagens mostram. 

 

5.1.4 – Microdureza Vickers das Amostras no Estado de Entrega e 

Laminadas a Frio 

 

A análise de microdureza das amostras foi realizada com uma carga de 0,01 

Kg para garantir que a indentação fosse pequena o suficiente para pegar apenas 

uma fase individualmente. Uma adversidade na hora do ensaio foi detectada, 

uma vez que durante a medição das diagonais da indentação foi notado um certo 

nível de vibração no ambiente, dificultando um pouco as medições. A figura 27 

mostra os valores das microdurezas Vickers para as fases ferrita, austenita e 

região martensítica (destacada nas elipses) das amostras no estado de entrega 

e laminadas a frio. 

 

 
Figura 27: Microdureza Vickers das Amostras no Estado de Entrega e Laminadas a Frio e 

as regiões martensíticas em destaque nas elipses. 
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Os valores de microdureza obtidos para as fases ferrita e austenita no 

estado de entrega estão em concordância com o que se pode observar na 

literatura. (DE LACERDA; CÂNDIDO; GODEFROID, 2015; HORVATH et al., 

1998; STRUBBIA et al., 2012). Os valores obtidos para as regiões que contém 

martensita α’ não foram comparados com a literatura, pois não foram 

encontradas referências na literatura que discutem microdureza dessa fase nos 

aços duplex. O que se encontra são relações que mostram que a macrodureza 

do material aumenta com o aumento da fração de martensita induzida por 

deformação (BASSANI; BREDA, 2013). 

Nos valores mostrados na figura 27 é possível notar que o valor de dureza 

da austenita é praticamente constante para as amostras. Vale salientar que as 

medidas de dureza na austenita nas amostras laminadas foram realizadas nas 

regiões em que a austenita não apresentava indícios de transformações ou 

qualquer outro artefato advindo da deformação a frio. É curioso notar essa quase 

constância dessa austenita, que significa que essas regiões não/pouco sofreram 

com os processos de laminação aplicados. Não só não há indícios de 

transformação, como não há evidências de um encruamento acentuado, mesmo 

para a amostra laminada com 90% de redução. Era de se esperar que, devido à 

baixa energia de defeito de empilhamento, o encruamento fosse mais intenso na 

austenita não transformada quando comparado com a ferrita. Etter et al. (2006) 

demonstrou que para um aço inoxidável duplex a quantidade de energia 

armazenada na austenita durante as laminações a frio foram superiores aos da 

ferrita, uma vez que esta última mostrou uma tendência a formar uma estrutura 

de células de discordância, encruando menos. O que se observou aqui foi que a 

ferrita apresentou um encruamento mais forte em relação a austenita não 

transformada, principalmente na amostra laminada com 90% de redução. A 

região com martensita α’ apresentou um encruamento bastante acentuado 

quando passou da amostra de 80% para 90% de redução. Esse fato, junto com 

o aumento acentuado de martensita na passagem de 80% para 90% de redução, 

mostra que a martensita α’ é capaz de absorver bastante energia advinda da 

deformação. De fato, Bassani e Breda (2013) mostram que para o aço duplex 

2101 a transformação martensítica por deformação absorve energia durante sua 

formação, reduzindo a taxa de endurecimento do aço (Fig. 28). Isso ocorre 

porque boa parte da energia fornecida pela deformação a frio é consumida na 
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transformação martensítica. Isso é um dos motivos pelo qual o material que 

apresenta a transformação martensítica induzida por deformação possui um 

campo de deformação plástica homogênea estendido. 

 

 

Figura 28: Dureza Vickers do aço duplex 2101. A partir de 20% de redução na laminação 
a frio começa a ocorrer a transformação martensítica induzida por deformação. 

Fonte: (BASSANI; BREDA, 2013) 
 

 

 Não dá para especular muito sobre o que pode estar acontecendo com a 

austenita não transformada, apenas que aparentemente essas regiões não 

estão tendo o nível de encruamento que se espera para o processo de 

deformação. Infelizmente, não foi possível realizar o EBSD das amostras 

somente laminadas a frio; em todos os casos não foi possível obter bons padrões 

o suficiente para se fazer uma análise adequada.   

 

5.2 – Material Após os Tratamentos de Recozimento 

 

5.2.1 – Microscopia Óptica e EBSD 

 

As amostras recozidas foram preparadas e observadas no microscópio 

óptico. As imagens serão separadas por grupos de amostras submetidas à 

mesma condição de laminação a frio. As imagens das amostras com 70% de 

redução na laminação e que foram recozidas são mostradas na figura 29. 
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Figura 29: Amostras Recozidas previamente encruadas com 70% de redução na 

laminação: A) 7920, B) 791, C) 792, D) 71020, E) 7101, F) 7102, G) 71120, H) 7111 e I) 7112. 

 

Observando as imagens acima aparentemente a martensita induzida por 

deformação desaparece da microestrutura já na amostra 7920 (70%, 900ºC, 20 

minutos). Misra et al. (2009) sugere em seu trabalho com aços inox austeníticos 

que a reversão da martensita α’ para a austenita pode ser completa para 

temperaturas a partir de 750ºC e para tempos muito rápidos dependendo da 

deformação aplicada. Tempos de reversão total por volta de 6 segundos para 

deformações altas (77% de redução) foram verificadas pelos autores. Para 

deformações mais baixas os autores verificaram que esse tempo chegou a 

aumentar para 100 segundos. Ainda assim é um tempo rápido, o que leva a crer 

que mesmo para a amostra 7920 o tempo foi suficiente para a reversão total. 

Conforme a temperatura e o tempo de tratamento aumentam, de cima para 

baixo, nota-se que a estrutura vai se tornando mais grosseira. Aparentemente 

toda a estrutura recristalizou, inclusive a amostra 7920, além da reversão da 

martensita (a austenita não transformada aparentemente não está encruando 

conforme mostrou a microdureza). As estruturas das amostras tratadas a 900°C 

(Fig. 29 A, B e C) apresentam uma microestrutura mais fragmentada quando 

comparadas com as amostras tratadas a 1000 e 1100°C para os três tempos. O 

que se nota também é que há um aumento no tamanho das estruturas ferríticas 

quando se aumenta a temperatura e o tempo. A ferrita por ter uma maior 

difusividade em sua estrutura, recristaliza antes da austenita e, 
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consequentemente, inicia a fase de crescimento de grão, enquanto a austenita 

pode estar ainda na fase de recristalização em andamento. A quantidade de 

austenita nas amostras parece aumentar quando se aumenta a temperatura e o 

tempo. Quantificações das amostras via Image J indicam tal comportamento.  

As amostras laminadas com 80% de redução e recozidas são mostradas 

na figura 30. 
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Figura 30: Amostras laminadas com 80% de redução e recozidas; A) 8920, B) 891, C) 892, 

D) 81020, E) 8101, F) 8102, G) 81120, H) 8111, I) 8112. 
 

A amostra 8920 aparentemente não tem mais a martensita em sua 

microestrutura. Quando se avança para a amostra 81020, na qual se mudou 

apenas a temperatura de tratamento, observa-se uma estrutura mais limpa e 

menos fragmentada. A amostra 81120 já mostra uma estrutura bem definida de 

ferrita e austenita. Isso mostra como a temperatura tem uma influência bem alta 

no processo de recristalização, haja vista que, para amostras tratadas com o 

mesmo tempo, as microestruturas foram bem diferentes. Assim como nas 

amostras laminadas com 70% de redução e recozidas, é bem claro a diminuição 

da fragmentação da microestrutura conforme se aumenta a temperatura e 

tempo. Uma vez que a recristalização depende, principalmente, do potencial 

termodinâmico advindo da deformação e que quanto mais alto essa deformação 

maior o potencial para recristalização, a recristalização das amostras com 80% 

de redução e recozidas é acelerada.  

 As amostras laminadas com 90% de redução e recozidas são mostradas 

na figura 31. 
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Figura 31: Amostras laminadas com 90% de redução e recozidas; A) 9920, B) 991, C) 992, 

D) 91020, E) 9101, F) 9102, G) 91120, H) 9111 e I) 9112. 
 

A amostra 9920 apresenta uma estrutura muito fragmentada, assim como a 

amostra 8920 mostrada anteriormente. As amostras 91020 e 91120 já mostram 

uma estrutura menos fragmentada e com a austenita mais “limpa”, 

principalmente a amostra 91120. As amostras 991, 992, 892 e 792 apresentam 

uma estrutura mais fragmentada do que as amostras 91020 e 91120. A 991, 992, 

892 e 792, todas tratadas a 900ºC, apresentam uma estrutura fragmentada, 

aparentemente mais refinadas do que amostras tratadas em temperaturas mais 

altas por menos tempo, como as amostras 91020, 91120, 81020 e 81120, 71020 

e 71120. A Fig. 32 mostra em detalhes que a estrutura fragmentada é formada 
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por grãos muito pequenos de ferrita. 

 

  
Figura 32: estrutura muito fina de ferrita (áreas marrons) distribuídas em uma região 

austenítica (áreas brancas). Amostra 992 (A), amostra 792 (B). 

  
 

Quando comparadas com as amostras tratadas por tempos menores, mas 

em temperaturas maiores (Fig. 33), observa-se que a estrutura já é menos 

fragmentada, com os grãos aparentemente maiores.  

 

  
Figura 33: Amostra 81020 (A) e 91120 (B). Apresentam uma estrutura menos fragmentada 

entre as fases. 
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No processo de recozimento é sabido que os fenômenos de recuperação e 

recristalização competem entre si. Temperaturas de recozimento mais baixas 

favorecem o fenômeno de recuperação, que reduz o potencial termodinâmico 

para a recristalização do material. Porém, na ferrita, apesar da forte recuperação 

que ela sofre antes de recristalizar, a difusividade em sua estrutura compensa a 

perda no potencial termodinâmico devido a recuperação e, com isso, a ferrita 

recristaliza para tempos mais curtos do que a austenita durante a recristalização 

estática. Nas amostras recozidas em temperaturas mais altas (1000ºC e 1100ºC) 

a recristalização é favorecida e acontece mais rapidamente, permitindo que o 

material entre no estágio de crescimento do grão, mesmo para tempos curtos 

como 20 minutos. As amostras 7920 e 8920 passaram por uma análise de EBSD. 

O que os resultados revelaram foi bastante interessante quanto ao processo de 

recristalização. A fig. 34 mostra os chamados “Band Contrast” das 

microestruturas das amostras. 

 

  
Figura 34: “Band contrast” das amostras 7920 (A) e 8920 (B). Nota-se um crescimento 

maior para determinados grãos. 

  
 

Como se pode observar, à primeira vista fica claro que o EBSD revela muito 

bem a estrutura de contorno de grãos das fases. Aliás, para aços duplex o EBSD 
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é a melhor técnica para determinação de tamanho de grão, uma vez que os 

ataques metalográfico típicos para aços duplex não revelam a estrutura dos 

contornos de grão; revelam apenas o contraste entre as duas fases. Por isso, 

diversos autores recorrem a esta técnica para determinar o tamanho de grão das 

fases (BADJI; BACROIX; BOUABDALLAH, 2011; CHOI et al., 2011; LIU, Y. et 

al., 2013; STRUBBIA et al., 2012, 2014). 

Nota-se que claramente está havendo um refino muito grande de alguns 

grãos enquanto outros cresceram mais. A figura 35 mostra as duas fases 

distinguidas por software para a amostra 7920 e fica claro que a fase que está 

apresentando grãos maiores é a ferrita, enquanto a austenita está mais refinada. 

 

  

Figura 35: Em A, ferrita apresenta uma estrutura de grãos mais grosseira; em B, 
austenita apresentando uma estrutura refinada de grãos. 

  

 

A ferrita, apesar de armazenar menos energia durante a deformação devido 

ao baixo nível encruamento, tem a cinética de recristalização mais rápida do que 

a austenita devido a maior difusividade em sua estrutura (REICK; POHL; 

PADILHA, 1998). O refinamento da austenita observado é consequência da 

presença da martensita induzida por deformação que, por possuir uma 

quantidade de defeitos muito alto em sua estrutura, atua refinando o grão 
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austenítico durante o processo de reversão, uma vez que os defeitos presentes 

na martensita atuam como sítios de nucleação para recristalização da austenita 

(MISRA et al., 2009; SHIRDEL; MIRZADEH; PARSA, 2015).  

A figura 36 mostra as duas fases separadas para a amostra 8920, onde fica 

mais evidente que os grãos ferríticos estão ainda maiores e os grãos austeníticos 

mais refinados em relação a amostra 7920. 

 

  

Figura 36: Em A, ferrita apresentando estrutura mais grosseira em relação a amostra 
7920; em B, austenita apresentando uma estrutura de grãos mais refinada do que a 

amostra 7920. 

  

A amostra 8920 evidencia mais ainda a heterogeneidade das 

microestruturas, com uma ferrita de grão maior, enquanto a austenita está 

bastante refinada. O tamanho de grão médio das fases para as duas amostras 

está na tabela 11. 
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Tabela 11: Tamanho de grão das fases obtido por EBSD. 

Amostra 7920 8920 

Tamanho de 

grão (µm) 

α  α  

4,37 ± 3,17 3,13 ± 1,72 3,25 ± 2,87 2,45 ± 1,30 

Tamanho 

Máximo e 

Mínimo de 

grão (µm) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1,43 21,47 1,43 15,44 1,25 32,11 1,25 14,87 

 

Avaliando-se apenas o valor do tamanho médio do grão (média e desvio de 

uma distribuição) de ambas as fases, poderia se entender que as duas estariam 

bem refinadas, com grãos menores do que 10 μm. Porém, ao observar os 

tamanhos mínimos e máximos dos grãos obtidos pela técnica de EBSD, observa-

se que os tamanhos máximos da ferrita são maiores, inclusive maior do que o 

dobro da austenita para a amostra 8920, reforçando a rápida cinética de 

recristalização dessa fase, que acaba entrando no estágio de crescimento de 

grão, enquanto que a austenita ainda pode estar concluindo o processo de 

recristalização. 

A quantidade de austenita nas amostras parece aumentar quando se 

aumenta a temperatura e o tempo de recozimento de recristalização. 

Quantificações das amostras via Image J indicam tal comportamento. A fig. 37 

mostra um gráfico que mostra a variação entre as proporções das fases durante 

os tratamentos térmicos realizados. 
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Figura 37: Quantificação de fases por Image J. A legenda indica a temperatura em °C e o 
tempo em minutos para o tratamento térmico. A amostra 892 não foi estimada devido ao 

ataque mais severo que dificultou a obtenção de um bom contraste entre as fases. 

 

O comportamento apresentado para este material não é esperado, visto que 

o aumento da temperatura favorece a fase ferrita nos aços inox duplex. O 

diagrama de fases calculado por Thermo-Calc® (Fig. 19, seção 5.1.1) mostra 

que para temperaturas em torno de 900°C o teor de ferrita é muito baixo quando 

comparado com ao da austenita, entretanto, os teores de ferrita aqui estimados 

são superiores aos da austenita para essa faixa de temperatura. Os valores 

previstos por Thermo-Calc® em algumas vezes superestimam os valores de 

austenita quando comparados com os valores obtidos por métodos 

metalográficos (ZHANG; JIANG; et al., 2009). A quantidade de ferrita passa a 

decair para temperaturas de tratamento mais elevadas, o que é bastante 

incomum. 

 

5.2.2 – Difração de Raios-X e Microscopia Eletrônica de Varredura das 

Amostras Recozidas. 

 

A difração de raios-X das amostras recozidas levantou muitas hipóteses 

sobre a precipitação de fases secundárias. Num primeiro momento as amostras 

tratadas por 20 minutos e 1 hora foram analisadas no equipamento Shimadzu 

Modelo LabX XRD 7000, do Departamento de Engenharia de Materiais da 

UFRN.  Na figura 38 segue os difratogramas. 
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Figura 38: Difratogramas das Amostras A) tratadas por 20 minutos e B) tratadas por 1 
hora. Equipamento Shimadzu LabX XRD 7000 (UFRN). 

 

Além dos picos conhecidos de ferrita e austenita, outros picos apareceram, 

indicando o que seria precipitações de fases secundárias. Precipitações de 

intermetálicos, como fase Sigma, não foram detectados, uma vez que picos 

típicos desse intermetálico não foram encontrados e a simulação por Thermo-

Calc® também não prevê a precipitação desse intermetálico nas temperaturas 

nas quais foram realizados os tratamentos. Além do mais, trabalhos recentes 

mostram que a precipitação de fases intermetálicas para o aço Lean duplex 2101 

é bem mais difícil de ocorrer nessa faixa de temperatura. Em tratamentos a 

800°C por até 50 horas e até mesmo em temperaturas na faixa dos 600°C por 
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tempos menores do que 40 minutos não foram suficientes para precipitação de 

intermetálicos como fase sigma nesse tipo de aço duplex (BALDO, S et al., [S.d.]; 

BREDA; PELLIZZARI; FRIGO, 2015). Porém, nesses tratamentos, os autores 

detectaram a presença de precipitados de nitreto de cromo do tipo Cr2N 

(hexagonal). 

 Para comprovar ou não a presença de precipitados, foram realizadas as 

difrações de raios-X em outro equipamento, que fica no Núcleo de Estudos em 

Petróleo e Energias Renováveis da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que possui um equipamento também Shimadzu, porém o modelo é o LabX 

XRD 6000. A figura 39 mostra os difratogramas para as amostras tratadas por 2 

horas. 

 

 
Figura 39: Difratogramas das amostras tratadas por 2 horas. Equipamento Shimadzu 

LabX XRD 6000. 
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O que não se esperava acabou acontecendo: os picos que pareciam ser de 

precipitados não aparecem para as amostras tratadas por 2 horas. Nesta nova 

série de medições, apenas os picos característicos de ferrita e austenita estão 

presentes. Em face desse novo resultado, duas hipóteses foram levantadas: 

uma seria de que os precipitados teriam sido dissolvidos para 2 horas, o que é 

pouquíssimo provável, e a segunda é de que estaria havendo algum tipo de 

interferência na difração que foi realizada no equipamento Shimadzu LabX XRD 

7000 do Departamento de Engenharia de Materiais – UFRN, sobre o resultado 

obtido. Então uma nova difração de uma amostra (71120) já realizada no 

equipamento Shimadzu 7000 (UFRN) foi refeita no Modelo 6000. A figura 40 

mostra os dois difratogramas da mesma amostra para os diferentes modelos de 

equipamento. 

 

Figura 40: Difratogramas da Amostra 71120 para os diferentes equipamentos. Amostra 
71120 (modelo 6000) feita com rotação para reduzir efeitos de orientação preferencial. 

 

 Assim como visto para as amostras tratadas por 2 horas, nenhum pico 

dos supostos precipitados foi detectado quando a amostra foi analisada no 

modelo 6000. É bem notável a redução do ruído no difratograma do modelo 
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6000. Devido a uma oportunidade única, foi possível mandar algumas amostras 

para serem analisadas em um equipamento de mesmo modelo que o encontrado 

no Departamento de Engenharia de Materiais. O modelo em questão fica 

localizado no Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo – São Paulo. 

As amostras que foram analisadas foram as amostras 991, 9101 e 9111. A figura 

41 mostra os difratogramas obtidos pelos dois difratogramas. 

 
Figura 41: Difratogramas das Amostras em um mesmo modelo de equipamento: um 

presente na UFRN e outro no Centro Universitário FEI. 

 
 

Não só os picos dos supostos precipitados desapareceram, como o ruído 

do difratograma foi reduzido no modelo 7000 (FEI). Com esse resultado, não 

restou dúvidas de que havia tido interferência durante as análises das amostras 

no equipamento Shimadzu Modelo LabX XRD 7000 (UFRN). Descobriu-se então  
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que uma “massinha” foi usada para fixar as amostras no porta amostras do 

Modelo 7000 (UFRN) e que, pelo fato das amostras serem finas (1,75 mm até 

0,75 mm), durante a fixação essa “massinha” acabou escoando por baixo da 

amostra e subiu pela lateral, alcançando a superfície das amostras varridas pelo 

feixe de raios-X. Uma posterior análise de difração de raios-X dessa “massinha” 

revelou a presença de cargas minerais, cujos picos coincidem com aqueles antes 

atribuídos a nitreto de cromo. 

Todavia, o fato dos difratogramas obtidos pelos modelos 6000 e 7000 (FEI) 

não detectarem a ocorrência de precipitados, não elucida em definitivo quanto a 

precipitação ou não de fases indesejáveis nas amostras estudadas neste 

trabalho. Algumas imagens obtidas através do MEV que mostram que existem 

alguns “artefatos” na microestrutura que não são nem ferrita e nem austenita e 

eles aparecem nas amostras tratadas a 900°C. A figura 42 mostra algumas 

imagens desses “artefatos”. 

 

  
Figura 42: Placas/bastonetes presentes na microestrutura das amostras 792 (esquerda) e 

891 (direita). 

  
 

Análises de EDS mostraram que essas placas/bastonetes são ricas em 

cromo, com percentuais que variam entre 40% e 60%. Outros elementos como 

Ni, Mn, Mo variam entre 1% e 3%. O ferro é o balanço. Devido a limitações do 

EDS não é possível quantificar o nitrogênio.  

A precipitação de nitretos de cromo na ferrita ocorre, em muitos casos, 
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quando o limite de solubilidade do nitrogênio é atingido e, como o nitrogênio não 

consegue difundir-se para a austenita a tempo, onde sua solubilidade é maior, 

ele precipita na forma de nitreto de cromo do tipo CrN ou Cr2N na ferrita, mesmo 

para taxas de resfriamento elevadas (>2500°C/seg) (KNYAZEVA; POHL, 2013). 

Há casos em que o nitreto de cromo também precipita na austenita; quando o 

teor de nitrogênio é muito alto e as temperaturas de tratamento térmico variam 

entre 600°C e 1000°C por tempos aproximados de 1 hora, a precipitação na 

austenita de nitreto de cromo do tipo Cr2N pode ocorrer (MACHADO; PADILHA, 

2000).  

As morfologias desses nitretos na ferrita variam de placas à bastonetes; 

na austenita organiza-se segundo uma estrutura chamada de “falsa perlita”, 

devido à aparência similar que tem com a perlita dos aços carbono. (KNYAZEVA; 

POHL, 2013; MACHADO; PADILHA, 2000; PETTERSSON; PETTERSSON; 

WESSMAN, 2015). Na figura 34 é possível observar essas morfologias em forma 

de placa e/ou bastonetes, porém a “precipitação” ocorre em ambas as fases, 

quando se esperaria “precipitar” apenas na ferrita com essa morfologia. A 

precipitação de nitreto de cromo em aço inox Lean duplex 2101 em temperaturas 

na faixa de 800°C com apenas 10 minutos de tratamento já foi observada, porém 

a quantidade precipitada não é suficiente para que difração de raios-X seja capaz 

de detectar (BREDA; PELLIZZARI; FRIGO, 2015).  

Infelizmente não é possível afirmar categoricamente que esses 

“precipitados” são de fato nitretos e que poderiam estar em quantidades 

insuficientes para que fossem detectados pela difração de raios-X, requerendo 

desse modo um estudo mais aprofundado para que se chegue a uma conclusão 

definitiva sobre isso. 

 

 

5.2.3 – Microdureza Vickers das Amostras Recozidas 

 

As amostras recozidas foram submetidas as medidas de microdureza 

Vickers com carga de 0,01 Kg, para garantir que as indentações fossem apenas 

em uma das fases. A figura 43 mostra as medidas de microdureza distribuídas 

de acordo com a temperatura de tratamento. 
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Figura 43: Microdureza Vickers das Amostras Recozidas para 900, 1000 e 1100°C a 20, 60 

e 120 minutos. 

 

As microdurezas dessas amostras tratadas evidenciam que os valores de 

dureza das fases retornaram para os valores próximos do material do estado de 

entrega. Apesar de que a austenita praticamente não alterou seu valor se 

comparado com as amostras laminadas, indicando que durante a laminação a 

austenita que não se transformou pouco encruou durante o processo de 

laminação a frio. A ferrita apresentou um encruamento maior na amostra de 90%, 

mas nas amostras tratadas fica claro que os valores de dureza dessa fase 

retornaram praticamente aos valores do material no estado de entrega, o que é 

uma consequência de sua recristalização. 
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5.2.4 – Oxidação das Amostras 9111 e 9101 (Caso Especial) 

 

Durante os tratamentos térmicos realizados, duas amostras apresentaram 

uma oxidação um pouco mais severa em regiões especificas. A amostra 9111 

apresentou uma oxidação nas regiões próximas das bordas que ficam 

perpendiculares a direção de laminação. Já a amostra 9101 apresentou a 

oxidação em uma região um pouco mais interna e em uma das bordas paralelas 

a direção de laminação. A figura 44 mostra as regiões que apresentaram a 

oxidação. 

 

  

Figura 44: Em (A), amostra 9101, apresentando uma oxidação menos severa em relação 
a (B), amostra 9111, que apresentou uma ferritização na região com óxidos. 

  

 

Como se pode observar, a região que sofreu a oxidação mais severa sofreu 

uma ferritização, mais fortemente na amostra 9111. O fenômeno observado é o 

de transformação de fase induzida por oxidação (CASALS, 2010; XU et al., 2012) 

Alguns autores têm estudado a oxidação de aços duplex devido ao fato de 

que durante os processos de deformação a quente esses aços são expostos a 

altas temperaturas e atmosferas oxidantes e a ferrita e a austenita possuem 

comportamentos diferentes na oxidação (CASALS, 2010; DONIK et al., 2009; 

JEPSON; HIGGINSON, 2009, 2012; JIN et al., 2010; PENG et al., 2015; RAN et 

A B 
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al., 2015). 

Devido a diferentes difusividades entre a ferrita e a austenita, as camadas 

de óxidos nas duas fases possuem características diferentes, umas sendo mais 

ricas em cromo ou manganês. A depender do elemento que se difunde mais para 

formar os óxidos, a transformação de fase pode ser da ferrita para austenita ou 

vice e versa. Se o cromo se difundir mais na ferrita para formar o óxido e o seu 

teor cair para menos de 16% em massa na ferrita, pode haver a transformação 

da ferrita para a austenita. Em aços Lean duplex, o problema se dá com o 

manganês. Quando manganês se difunde muito para formar os óxidos, a 

austenita acaba se transformando na ferrita (CASALS, 2010; XU et al., 2012). 

No caso aqui deste trabalho, observou-se a transformação da austenita para 

ferrita e algumas imagens de MEV e EDS nas regiões dos óxidos foram feitas. A 

figura 45 apresenta alguns desses óxidos. 

 

  

Figura 45: Em (A), óxido em detalhe mostrando bordas lisas e a região mais interna 
rugosa, para amostra 9101; em (B), para amostra 9111, região predominantemente 

ferritíca próxima de um óxido com características similares às vistas no óxido em (A). 

  

As regiões mais próximas dos óxidos possuem pouca austenita, resultado 

da transformação da austenita em ferrita. A composição química das fases 

próximas desse fenômeno é diferente das regiões longe desse fenômeno. Visto 

que os valores de oxigênio e outros elementos mais leves não eram bem 

quantificados pelo EDS do equipamento, esses elementos não foram 

estabelecidos.  A tabela 12 apresenta a diferença. 

 

α 

 
α 

A B 



 

 

94 
 

 
Tabela 12: Composição química das fases nas regiões próximas e longe dos óxidos. 

%Atômica. 

Região Fases %Cr %Ni %Mn %Mo %Fe 

Longe dos 

óxidos 

Ferrita 24,54±0,92 2,37±0,75 4,66±0,91 2,83±1,19 Bal. 

Austenita 21,71±0,69 2,46±0,84 5,49±0,87 0,50±0,45 Bal. 

Próximas 

dos óxidos 

Ferrita 23,11±0,87 2,17±0,92 1,28±0,55 1,89±0,81 Bal. 

Austenita 21,43±0,98 2,44±0,79 1,56±0,59 0,82±0,42 Bal. 

 

Como pode se observar, o teor de manganês reduziu drasticamente nas 

regiões próximas dos óxidos, indicando que o manganês difundiu fortemente 

para os óxidos deixando a austenita instável, provocando a transformação da 

austenita para a ferrita. Para se ter uma ideia da composição desses óxidos, um 

mapa de composição foi feito. A figura 46 apresenta esses mapas. 

 

 

Figura 46: mapa de composição dos óxidos da figura 37; vermelho é para Cromo, verde é 
para Manganês e azul é para Ferro. 

  

Pela figura 46, observa-se que os óxidos são basicamente formados por 

cromo e manganês, sendo cromo nas regiões mais lisas ou menos rugosas 

enquanto que o manganês se concentra nas regiões de maior rugosidade. 

Diversos autores têm chegado à conclusão que esses óxidos são do tipo 

CrMn2O3 (JEPSON; HIGGINSON, 2012; JIN et al., 2010; RAN et al., 2015; XU et 

al., 2012), com as regiões mais ricas em cromo sendo mais lisas ou menos 

rugosas e as regiões mais ricas em manganês menos lisas ou mais rugosas.  



 

 

95 
 

6 - CONCLUSÕES 
 

6.1 - Em relação à estrutura das amostras na condição de laminada a frio  

 Durante a laminação a frio, em todos os graus de redução empregados neste 

trabalho, a austenita, predominantemente, sofre uma transformação 

induzida por deformação; isso indica que a energia de defeito de 

empilhamento da austenita no aço inox duplex 2101 é de fato baixa (menor 

do que 20 mJ/m2); 

 São verificados também indícios da ocorrência de maclação mecânica, 

deslizamento de planos e de encruamento da austenita. 

 Alguns grãos de austenita, mesmo para os elevados graus de redução 

empregados neste trabalho, não apresentaram indícios de encruamento, 

maclação ou transformação induzida, comprovado pela morfologia e dureza 

da fase, similares àquelas verificadas para o material no estado de entrega, 

isto é, laminado a quente. 

 A ferrita experimentou encruamento, comprovado pelo aumento de dureza 

com o aumento do grau de redução, ainda mais acentuado para a amostra 

com 90% de redução. 

 

6.2 - Em relação à caracterização da martensita induzida por deformação 

gerada durante a laminação a frio 

 As imagens de microscopia óptica, difração de raios-X e as medidas 

magnéticas demonstram que a martensita induzida por deformação tem 

estrutura CCC (martensita α’), não sendo verificado qualquer indício de 

martensita ;  

 As quantificações de fases nas amostras laminadas a frio, feita por medidas 

magnéticas, mostram um aumento das frações de martensita α’, e que 

praticamente toda a austenita sofre transformação no caso do material 

laminado com 90% de redução; 

 Os valores de microdureza das zonas martensíticas cresceram com o 

aumento do grau de redução, o que pode ser um indicativo de mudança na 

subestrutura da fase α’. 
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6.3 – Em relação à caracterização das microestruturas obtidas após os 

tratamentos térmicos de recozimento de recristalização 

 Os tratamentos térmicos utilizados se mostraram suficientes para provocar a 

quase total recristalização das fases e reversão da martensita, uma vez que 

as análises por EBSD das amostras tratadas a 900 C por 20 minutos 

indicarem a presença de zonas de recristalização indefinidas. 

 A cinética de recristalização da ferrita se mostrou superior à da austenita, que 

apresentou, nas amostras avaliadas por EBSD tamanho máximo de grão 

(acima de 30 μm) sensivelmente superior aos medidos para a austenita (da 

ordem de 14 μm); 

 Verificou-se qualitativamente uma redução do tamanho médio dos grãos de 

austenita após os tratamentos de recristalização, em comparação com a 

estrutura no estado de entrega. As técnicas de microscopia ótica empregadas 

(ataque Beraha) não permitiu determinar o tamanho de grão das amostras, 

entretanto, análise por EBSD foi possível desvelar a estrutura dos grãos das 

duas fases e, para as amostras analisadas (900 C, por 20 minutos), verificou-

se um tamanho de grão médio refinado, inferior a 5,0 μm, e elevada dispersão 

de tamanhos. 

 As diferentes análises da microestrutura por difração de raios-X demostram a 

não ocorrência de precipitações de fases indesejáveis como fase ,  e 

nitretos, nas faixas de tratamento investigadas. Entretanto, algumas imagens 

do MEV apontam alguns “artefatos” presentes na estrutura do material 

recozido, o que podem indicar a ocorrência da precipitação de reduzida fração 

volumétrica de nitretos, cuja comprovação, porém, requer mais investigações 

e o emprego de técnicas de caracterização com maior poder de resolução.  

 As quantificações de fases por técnicas de estereologia quantitativa, 

mostraram que a fase ferrita se apresenta em maior quantidade nas amostras 

tratadas em temperaturas mais baixas, enquanto que nas amostras tratadas 

em temperaturas mais elevadas a fase austenita apresentou-se me maior 

quantidade. 

 As amostras com 90% de redução tratadas por 1 hora a 1000 e 1100°C 

apresentaram o fenômeno da transformação de fase induzida por oxidação; 

nesse caso, a austenita se transformou em ferrita devido à perda excessiva 
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de manganês em sua estrutura. 

 

7 – Sugestões para Trabalhos Futuros. 
 

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, são sugeridos para a 

continuação desta linha de pesquisa as seguintes investigações: 

 

 Continuar investigando as nuances microestruturais das amostras 

submetidas aos diferentes tratamentos de recozimento de recristalização 

realizados neste trabalho, que ora se encerra, de forma a testar novas 

combinações de métodos de preparação metalográfica e de ataques 

químicos e eletroquímicos, de sorte a revelar com mais qualidade a 

estrutura de grãos austeníticos e ferríticos para permitir a precisa 

determinação dos tamanhos dos grãos destas fases. 

 

 Continuar investigando as nuances microestruturais das amostras 

submetidas aos diferentes tratamentos de recozimento de recristalização 

realizados neste trabalho, utilizando a técnica de EBSD para determinar 

as relações de orientação entre as fases presentes, bem como a presença 

de textura na estrutura recristalizada. 

 

 Continuar investigando as nuances microestruturais das amostras 

laminadas frio neste trabalho que ora se encerra, utilizando as técnicas 

de DR-X e EBSD de sorte a determinar definitivamente os diferentes 

mecanismos de endurecimento da austenita no AILD, a saber: i) 

estabelecer se ocorre ou não o fenômeno de maclação mecânica; ii) 

estabelecer se ocorre ou não o fenômeno de encruamento clássico da 

austenita, 

 

 Continuar investigando as nuances microestruturais das amostras 

submetidas aos diferentes tratamentos de recozimento de recristalização 

realizados neste trabalho, que ora se encerra, de forma determinar a 

ocorrência ou não de precipitações de fases indesejadas, eventualmente 

utilizando as técnicas de microscopia de transmissão (lamina fina ou 
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réplicas) e/ou extração de precipitados. 

 

 Estudar a resposta do AILD LDX 2101 a tratamentos de recozimento de 

recristalização em duas novas condições: i) mantidas as temperaturas 

utilizadas no trabalho que ora se encerra, utilizar tempos de tratamentos 

menores que 20 minutos; ii) utilizar temperaturas de tratamentos mais 

baixas, próximas dos limites de precipitação de fases (em torno de 850 

C), previstos nos equilíbrios calculados para este sistema, e utilizar 

diversos tempos de tratamentos. Desta forma seria possível a obtenção 

de estruturas com grãos tanto ferríticos quanto austeníticos refinados, 

evitando-se a ocorrência de crescimentos secundários de grão, 

principalmente na ferrita. 

 

 Realizar uma investigação da ocorrência do fenômeno da 

superplasticidade nas amostras obtidas neste trabalho que ora se 

encerra, nas seguintes condições: i) nas condições recristalizadas; ii) nas 

condições de laminado a frio, para verificar a influência de fenômenos 

dinâmicos de recristalização. Para tanto, ensaios de tração deverão ser 

realizados em temperaturas acima das faixas de precipitação de fases 

indesejáveis e similares aquelas utilizadas em processos de junção por 

difusão de aços inoxidáveis, de forma a identificar, de um lado, eventuais 

tamanhos de grão e temperaturas de processo ótimos. 

 

 Realizar uma investigação da viabilidade de obtenção de juntas soldadas 

por difusão em amostras do AILD tanto no estado encruado quanto no 

estado recristalizado, de forma a identificar, uma vez mais, de um lado, 

eventuais tamanhos de grão e temperaturas de processo ótimos. 
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