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Devido às suas características técnicas e pelo baixo custo, os aços inoxidáveis
ferríticos vêm se sobressaindo progressivamente nos últimos anos, especialmente,
quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos. No entanto, apesar da elevada
resistência à corrosão, esses materiais ainda são suscetíveis à corrosão localizada, como
às corrosões por pites e intergranular. Além disso, em aços inoxidáveis com teores de
cromo acima de 20%, a precipitação de compostos intermetálicos podem prejudicar
tanto a resistência à corrosão como as propriedades mecânicas. Desta forma, a adição de
elementos de liga deve ser investigada com o intuito de verificar o potencial para a
resistência à corrosão localizada e para avaliar seu efeito em relação às fases
intermetálicas. Com base nesse entendimento, este estudo teve como objetivo
caracterizar ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti a fim de avaliar a influência
dos elementos Y e Ti sobre a microestrutura, comportamento mecânico e resistência à
corrosão, além de compará-las com os aços inoxidáveis 430 e 304. Os resultados
mostram que as baixas concentrações de Y e Ti não foram eficazes para refinar os grãos
de Fe-α. As ligas Fe-25Cr e Fe25Cr-0,2Y foram suscetíveis a formação de fases
intermetálicas. Contudo, a liga com adição de titânio promoveu somente a formação de
nitretos e carbonetos de titânio (TiN e TiC). Por fim, a liga Fe-25Cr alcançou o maior
valor de dureza e a liga Fe-25Cr-0,2Ti obteve a melhor resistência à corrosão.
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Due to their technical characteristics and low cost, ferritic stainless steels have
been progressively standing out in recent years, especially when compared to austenitic
stainless steels. However, despite their high resistance to corrosion, these materials are
still susceptible to localized corrosion such as pitting and intergranular corrosion. In
addition, in stainless steels with chromium content above 20%, the precipitation of
intermetallic compounds can impair both corrosion resistance and mechanical
properties. Thus, the addition of alloy elements should be investigated in order to verify
the potential for resistance to localized corrosion and to evaluate its effect in relation to
the intermetallic phases. Based on this understanding, this study aimed to characterize
Fe-25Cr, Fe-25Cr-0.2Y and Fe-25Cr-0.2Ti alloys in order to evaluate the influence of Y
and Ti elements on the microstructure, mechanical behavior and resistance corrosion, in
addition to comparing them with stainless steels 430 and 304. The results show that the
low concentrations of Y and Ti were not effective to refine Fe-α grains. The Fe-25Cr
and Fe25Cr-0.2Y alloys were susceptible to the formation of intermetallic phases.
However, the alloy with the addition of titanium promoted only the formation of
nitrides and titanium carbides (TiN and TiC). Finally, the Fe-25Cr alloy reached the
highest hardness value and the Fe-25Cr-0.2Ti alloy obtained the best corrosion
resistance.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
As ligas ferrosas têm sido os materiais metálicos mais frequentemente
empregados desde o início da Era Moderna (1918 d.C.), sendo o aço o de maior
aplicação tanto na construção civil como nas indústrias automotivas. Os aços são
formados basicamente por Fe com teores de carbono entre 0,008 e 2,1%, podendo
conter outros elementos de ligas que podem ser adicionados em pequenas ou altas
quantidades para melhorar suas propriedades mecânicas ou conferir características
especiais, como a resistência à corrosão, propriedades elétricas, magnéticas, dentre
outros [1-3].
No que se refere às propriedades anticorrorivas, destacam-se os aços inoxidáveis
que possuem essa característica devido à presença do cromo, a qual é tão marcante que
são considerados como ligas Fe-Cr. Além de apresentar alta resistência à corrosão, essas
ligas possuem boas propriedades mecânicas [1,2].
A classificação mais simples desses materiais é baseada na microestrutura que
apresentam à temperatura ambiente e, nessas condições, podem ser divididos em aços
inoxidáveis austeníticos, ferríticos e martensíticos, porém, outros tipos de aços têm sido
empregados em condições especiais, como os aços inoxidáveis duplex, endurecíveis por
precipitação e nitrônicos [1]. Nesse contexto, é importante ressaltar que os aços
inoxidáveis

ferríticos

vêm

se

sobressaindo

progressivamente

nos

últimos,

especialmente, quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos, devido as suas
características técnicas e pelo baixo custo [4-6].
Em geral, os aços inoxidáveis ferríticos possuem boa resistência à corrosão,
principalmente, no que se refere a trincas de corrosão sob tensão, e maior resistência à
oxidação, em relação aos aços inoxidáveis austeníticos, devido aos teores elevados de
cromo e a ausência de níquel, o que melhora o desempenho em ambientes contendo
enxofre em temperaturas elevadas. Esses materiais também possuem boas propriedades
mecânicas, entretanto, apresentam dificuldades associadas à soldagem, bem como,
resistência ao impacto e tenacidade relativamente baixa [7,8].
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Considerando sua evolução ao longo dos anos, verifica-se que as três primeiras
gerações de aços inoxidáveis ferríticos, as quais possuem conteúdos de Cr menores que
27%, são suscetíveis à corrosão por pites, uma das formas mais prejudiciais de corrosão.
Embora afetem pequenos pontos da superfície metálica, os pites gerados são profundos
e atuam como concentradores de tensões que podem provocar fratura precoce do
material. O principal causador da corrosão por pites são os íons cloretos que, dentre
todos os halogênios, são os mais agressivos para a camada de Cr 2O3 formada sobre as
superfícies dessas ligas. Além da corrosão por pites, esses materiais são também
suscetíveis à corrosão intergranular [9-11].
Devido aos problemas apresentados foi desenvolvida a quarta geração dos aços
inoxidáveis ferríticos, conhecidos como superferríticos, que apresentam elevados teores
de cromo (28-30%), baixo teor de carbono (<0,01%) e concentrações significativas de
molibdênio, além da presença de níquel. Esses materiais possuem grande resistência à
corrosão, especialmente, as corrosões sob tensão, por pites e frestas em ambientes
contendo íons cloretos. Contudo, as altas concentrações de cromo, associada com a
presença do molibdênio promovem uma instabilidade microestrutural acima de 350°C
tornando esses aços suscetíveis à precipitação de compostos intermetálicos, como as
fases sigma (σ), chi (χ), alfa linha (α´) e Laves (η) que podem prejudicar tanto a
resistência à corrosão como as propriedades mecânicas [12,13].
Vale destacar que os aços inoxidáveis ferríticos e superferríticos apresentam em
suas composições vários elementos de liga. Alguns deles são muito pouco investigados,
como é o caso do titânio, normalmente adicionado em baixas concentrações. Esse
elemento se combina facilmente com N e C impedindo a formação de compostos como
(Fe, Cr)x(C, N)y e, consequentemente, evita a corrosão intergranular da liga [14-16].
Sabe-se também que o titânio afeta significativamente a cinética de formação de fases
intermetálicas frágeis, a exemplo da fase sigma (σ), a qual pode se formar com teores de
cromo acima de 20% [17]. Porém, na literatura ainda são escassos estudos sobre sua
influência no comportamento mecânico e na resistência à corrosão, principalmente de
ligas ferrosas com teores consideravelmente altos de Cr, condição observada em vários
aços inoxidáveis ferríticos.
Com base nesse entendimento, a adição de novos elementos de liga deve ser
também investigada com o intuito de verificar o potencial para a resistência à corrosão
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localizada como as corrosões por pites e intergranular, e para avaliar seu efeito em
relação às fases intermetálicas que podem influenciar negativamente na resistência à
corrosão e nas propriedades mecânicas. Assim, entre os elementos de liga que podem
ser adicionados, destaca-se o ítrio, considerado como promissor devido à capacidade de
elevar a resistência à corrosão e melhorar as propriedades mecânicas ao provocar
mudanças significativas sobre as microestruturas de algumas ligas, por exemplo, em
ligas de magnésio, níquel e alumínio [18-20]. Uma das explicações sugeridas para tais
benefícios é que a presença do ítrio estimula a formação de uma segunda fase
endurecedora, além de diminuir o tamanho dos grãos e aumentar a resistência à corrosão
ao estabilizar o filme de óxido formado sobre a superfície da liga [21]. Contudo, a
influência do ítrio em ligas ferrosas ainda é pouco explorada na literatura.
Portanto, este estudo teve como objetivo caracterizar ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y
e Fe-25Cr-0,2Ti a fim de avaliar a influência dos elementos Y e Ti sobre a
microestrutura, comportamento mecânico e resistência à corrosão, além de compará-las
com dois aços inoxidáveis comercializados: um ferrítico (430) e outro austenítico (304).
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CAPÍTULO 2

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL:
 Avaliar a influência do ítrio e do titânio sobre a microestrutura, comportamento
mecânico e resistência à corrosão da liga Fe-25Cr, estabelecendo uma
comparação com aços inoxidáveis comerciais.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Avaliar a influência do ítrio e do titânio sobre a formação das fases e refino de
grão da liga Fe-25Cr;
 Avaliar a influência do ítrio e do titânio sobre o comportamento mecânico da
liga Fe-25Cr através de ensaios de dureza;
 Avaliar a influência do ítrio e do titânio sobre a resistência à corrosão da liga Fe25Cr através de ensaios eletroquímicos e de imersão em meio salino (NaCl a
3,5%).
 Comparar as microestruturas, o desempenho mecânico e a resistência à corrosão
das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti com os aços inoxidáveis 430 e
304.
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CAPÍTULO 3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1. AÇOS INOXIDÁVEIS
Os aços inoxidáveis são ligas a base de Fe-Cr, altamente resistentes à corrosão,
que contém no mínimo 10,5% de Cr. Em suas composições estão sempre presentes
outros elementos de liga, além do carbono, o que permite formar um grupo extenso de
materiais. A classificação mais simples e mais usada dos aços inoxidáveis é baseada na
microestrutura que apresentam à temperatura ambiente, podendo, dessa forma, ser
divididos em ferríticos, austeníticos e martensíticos. Contudo, outros tipos de aços
resistentes à corrosão, com características importantes, têm sido empregados em
condições especiais, como os aços inoxidáveis duplex, endurecíveis por precipitação e
nitrônicos [1, 22, 23].
Os aços inoxidáveis ferríticos são aços magnéticos com estrutura cristalina cúbica
de corpo centrado (CCC), composto basicamente por ferro e cromo. Nesse grupo, o
cromo é ainda o principal elemento de liga que pode atingir valores superiores a 25%.
Devido ao baixo teor de carbono (≤ 0,2%) esses aços não são endurecíveis por têmpera.
Seu uso abrange diversos setores, como indústria química, automobilística e de
aparelhos eletrodomésticos. Outros empregos incluem: decoração arquitetônica de
interiores, equipamentos de restaurantes e de cozinhas, peças de fornos, etc [22-24].
O tipo 430 é o mais comercializado devido a sua grande resistência à ação de
ácidos, sobretudo ao nítrico e à ação da água do mar, sendo o único desse grupo que
pode sofrer um ligeiro endurecimento sob resfriamento rápido. Em geral, os aços
inoxidáveis ferríticos possuem boas propriedades mecânicas e resistência à corrosão
adequada a meios que envolvam corrosão sob tensão, porém ainda são suscetíveis à
corrosão localizada em ambientes contendo íons cloretos, especialmente, as corrosões
por pites e intergranular [1,7].
No que diz respeito aos aços inoxidáveis austeníticos, esses são aços não
magnéticos com estrutura cúbica de face centrada (CFC) contendo Ni, além do Fe e Cr,
5

e teores de carbono, em geral, inferiores a 0,08%. Nesses materiais, o níquel atua como
estabilizador da fase γ (austenita) a temperatura ambiente. Além disso, a adição desse
elemento melhora consideravelmente a resistência à corrosão e a resistência à oxidação
em altas temperaturas, visto que, na maioria dos reagentes, o níquel é mais nobre que o
ferro e forma uma fina camada de óxido que protege o aço. Contudo, ainda são
suscetíveis a corrosão intergranular, devido a precipitação de carbonetos (CrxCy) que
empobrecem a matriz de cromo [22-24].
Assim como a classe ferrítica, os aços inoxidáveis austeníticos não são
endurecíveis por têmpera, isto é, o aumento da dureza e da resistência mecânica só pode
ser obtido por encruamento. Esses materiais são utilizados em uma vasta faixa de
temperaturas: em condições criogênicas, usualmente inferiores a -150°C, até
aproximadamente 1.150°C. A estabilidade do material em temperaturas tão
diversificadas combinada com a elevada resistência à corrosão confere aos aços
inoxidáveis austeníticos inúmeras aplicações que incluem equipamentos para indústria
química, naval, utensílios domésticos, ornamentação, fins estruturais, fabricação de
eixos, parafusos, porcas e etc [22-24].
O tipo 304 é o mais empregado, seguido pelo 316. Para o 304, os valores de Cr e
Ni são normalmente de 18 a 20% e entre 8 e 10,5%, respectivamente. O tipo 316 é
similar ao 304, mas sua concentração significativa de Mo (2 a 3%) confere maior
resistência à corrosão sendo, nesse caso, mais adequado para aplicações marítimas [25].
A terceira classe de aço inoxidável é o martensítico, o qual possui teor de Cr
variando entre 11 e 18% e Ni na faixa de 0,5 a 2,5%. Quanto às características, são aços
magnéticos que podem ser facilmente trabalhados, tanto a quente como a frio, sobretudo
quando o teor de carbono for baixo. Ao contrário das classes ferrítica e austenítica, os
aços martensíticos são materiais endurecíveis por têmpera, o que também melhora a
resistência à corrosão, pois contribui para evitar a possibilidade de precipitação de
carbonetos de cromo. Esses aços são também resistentes quando expostos às condições
atmosféricas, à ação da água e de certas substâncias químicas. O tipo 431 apresenta as
melhores combinações de propriedades, isto é, possui boa resistência à corrosão
associada à alta resistência mecânica e boa resistência ao impacto. [1,7]
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Os aços inoxidáveis duplex se caracterizam por ter uma estrutura bifásica
ferrítico-austenítica, determinada, sobretudo pelos teores de Cr e Ni, sendo aplicados na
indústria naval, petroquímica e nuclear, e apresentam melhor resistência à corrosão
localizada, à oxidação e ao trincamento por corrosão sob tensão do que os aços
austeníticos. Devido às propriedades superiores em relação aos outros aços inoxidáveis,
sua utilização vem aumentando nos últimos anos. Contudo, vale salientar que o alto teor
de Cr (22 a 28%) os tornam suscetíveis a precipitações de fases intermetálicas, como
sigma (σ) e chi (χ) que fragilizam o material e podem comprometer sua resistência à
corrosão [1,7,26,27].
Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação são classificados em três
classes: martensíticos, austeníticos e semiausteníticos, cujas propriedades mecânicas
podem ser melhoradas por tratamentos térmicos de envelhecimentos, o que permite
obter materiais que combinem à boa resistência à corrosão com boas características de
trabalhabilidade e elevadas propriedades mecânicas. Essa classe foi exclusivamente
utilizada, durante muito tempo, para confecção de componentes e equipamentos de uso
militar. Atualmente, a indústria aeronáutica tem demonstrado grande interesse nesses
materiais pela alta resistência que podem adquirir [1,7].
Por fim os aços inoxidáveis nitrônicos, que contêm teores de N entre 0,14 e
0,32%, além de Cr, Mn e Ni, podendo também apresentar Mo, Si, Nb e V. São aços de
matriz austenítica que possuem maior resistência mecânica em relação aos aços
inoxidáveis austeníticos para uma ampla faixa de temperaturas. É importante ressaltar
que, nesses aços, a transformação martensítica não ocorre devido aos baixos teores de
carbono. Suas aplicações se concentram particularmente nas indústrias química e naval
[1].
3.2. Corrosão Eletroquímica em Aços Inoxidáveis
Os aços inoxidáveis são materiais que possuem elevada resistência à corrosão,
devido à formação de uma camada passiva sobre a superfície metálica que os protegem
de diversos meios agressivos. A passivação ocorre em virtude das altas concentrações
de cromo que, ao reagir com o oxigênio, forma uma fina camada de óxido sobre a
superfície do metal, a qual atuará como uma barreira protetora impedindo possíveis
ataques agressivos, como de íons cloretos, iodetos, fluoretos e brometos [9].
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Contudo, é importante ressaltar que nem todo óxido formado apresenta
características protetoras. Quando o metal se torna passivo, observa-se um aumento no
potencial eletroquímico (potencial mais positivo). Em outras palavras, o metal se torna
mais nobre e mais resistente à corrosão naquele meio. A elevação do potencial indica
que um óxido resistivo, aderente e insolúvel foi formado e este atua como uma barreira
impedindo o fluxo de corrente em direção substrato, desta forma os processos
corrosivos são desacelerados [9, 28, 29]. Enquanto a camada de óxido se mantiver
estável, o material permanece protegido, no entanto, se a camada de óxido for destruída
devido às ações mecânicas ou íons agressivos, os processos corrosivos reiniciarão.
Um caso muito comum nos aços inox é a destruição da camada de óxido pela ação
local dos íons cloretos. Esses íons atacam preferencialmente regiões de defeitos nas
camadas e através dessas falhas se difundem em direção ao substrato destruindo o óxido
protetor. A destruição localizada resulta na formação de uma pilha ativa-passiva, onde
as pequenas áreas expostas do metal atuam como anodos e a superfície passivada como
um grande catodo. Essa disparidade entre os tamanhos da área catódica e anódica,
acelera a corrosão [9, 11, 28]. A Figura 3.1 ilustra a formação da pilha ativa-passiva
formada nos aços inox.

Figura 3.1. Ilustração da formação da pilha ativa-passiva.
Vale salientar que essa é uma das formas de corrosão mais prejudicial e perigosa
aos materiais, conhecida como corrosão por pites que se processa em pequenos pontos
localizados na superfície metálica produzindo cavidades com pequenos diâmetros e
grande profundidade, como mostra a Figura 3.2. Embora afete pequenas partes da
superfície do metal, os pites podem atuar como concentradores de tensões e permitir
ainda a fratura precoce do material. No início o seu desenvolvimento é lento, entretanto
após sua formação ocorre um processo autocatalítico que produz condições para seu
8

crescimento constante. A aceleração e formação da corrosão por pite estão associadas
também a concentração dos íons agressivos, temperatura e potencial elétrico aplicado
[9,11].

Figura 3.2. Ilustração esquemática da corrosão por pite [9].
Além da corrosão por pites, os aços inoxidáveis são também propícios a sofrer
corrosão intergranular, sendo mais freqüente no tipo austenítico com teor de carbono
acima de 0,03%. Essa corrosão está vinculada ao fenômeno chamado sensitização que
ocorre quando esses materiais são aquecidos e mantidos na faixa de temperaturas entre
425 e 870ºC, o que possibilita a precipitação de carbonetos de cromo nos contornos dos
grãos criando regiões empobrecidas desse elemento nas vizinhanças o que, por sua vez,
as tornam mais suscetíveis ao ataque de alguns reagentes químicos. Essa corrosão que
se processa ao longo dos contornos dos grãos promove assim a desintegração da liga.
Outros materiais suscetíveis ao processo corrosivo intergranular são os aços inoxidáveis
ferríticos [1, 9].
Esse tipo de corrosão depende de alguns fatores, tais como o tempo de
permanência dentro da faixa de temperatura considerada crítica, teor de carbono,
granulação do aço, deformação a frio e a presença de determinados elementos de liga
[1]. A Figura 3.3 ilustra o mecanismo da corrosão intergranular.
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Figura 3.3. Ilustração esquemática de precipitações de carbonetos ricos em cromo em
aços inoxidáveis austeníticos aquecidos na faixa de temperatura de sensitização [30].

Por fim, é importante ressaltar mais duas formas de corrosão observadas nos aços
inoxidáveis, são elas: corrosão sob tensão e corrosão sob fadiga. Apesar de não serem
tão frequentes quanto às citadas acima, essas formas de corrosão geralmente estão
associadas. Esses tipos de corrosão ocorrem principalmente em aços inoxidáveis
austeníticos e podem ser notadas quando ocorre a combinação de um ambiente contendo
geralmente íons cloretos e a presença de tensões elevadas, sejam elas estáticas (corrosão
sob tensão) ou cíclicas (corrosão sob fadiga). Essa combinação de fatores pode causar
ruptura de peças em um curto espaço de tempo se o material estiver sob uma tensão
próxima ao seu limite de escoamento [1], pois, como dito anteriormente, os pites atuam
como concentradores de tensão que podem ocasionar falhas em equipamentos e muitas
vezes com sérios acidentes.
3.3. AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS
A fabricação em larga escala dos aços inoxidáveis ferríticos iniciou-se por volta
de 1920. A partir daí seu consumo continuou crescente devido ao uso intenso na
fabricação de peças em indústrias automobilísticas representando, após três décadas,
cerca de 40% da produção total de aços inoxidáveis. No entanto, nos anos seguintes,
houve uma mudança no mercado que ocasionou uma diminuição no consumo e somente
em 1970 a participação desses materiais nas indústrias de automóvel voltou a crescer,
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mas não na mesma proporção, alcançando hoje de 20 a 25% da produção total dos aços
inoxidáveis [31,32].
O tipo 430 foi o primeiro aço inoxidável a ser desenvolvido, porém em função da
precipitação de carbonetos e carbonitretos de cromo foram desenvolvidos outros aços
através de mudanças nas composições químicas. Essas alterações se seguiram ao longo
dos anos e culminaram em quatro gerações de aços inoxidáveis ferríticos, como mostra
a Tabela 3.1 à comparação das quatro gerações de aços inoxidáveis de matriz ferrítica
na condição solubilizada [31,32].
Tabela 3.1. As três primeiras gerações são referentes aos aços inoxidáveis ferríticos
mais comuns e a quarta corresponde ao grupo destinado às aplicações especiais,
conhecido como superferríticos. Adaptado de [33].
Aços inoxidáveis
Aços inoxidáveis Ferríticos
Superferríticos
Propriedades e
AISI 446
AISI 409
AISI 440
ASTM A240M
Características
(1ª Geração) (2ª Geração) (3ª Geração)
29-4
(4ª Geração)
Fe (18-20Cr)
Fe (23-27Cr) Fe (10-12Cr)
(C<0,025;
(C<0,2;
(C<0,08;
Mn<1,0;
Fe (28-30Cr-3,5Mn<1,5;
Mn<1,0;
Composição
Si<1,0; Ti
4,2Mo) (C<0,01;
Si<1,0;
Si<1,0;
química
<0,75;
Mn<0,3; N<0,02)
Ni<0,75;
Ti<0,75;
Ni<1,0;
N<0,25)
Ni<0,5)
N<0,035)
Tensão de
275-350
205-295
275-350
379-450
Escoamento
(MPa)
Resistência à
480-615
415-495
400-640
480-550
tração (MPa)
Alongamento
Total (%)
15-20
17-25
20-40
18-22
Tenacidade à
Fratura
(MPa.m1/2)
Suscetibilidade
à formação da
fase frágil σ

75-125

76-135

62-119

72-122

Alta

Nenhuma

Média

Muito alta
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Resistência à
corrosão por
pites e frestas
Uso em
ambientes
contendo
ácidos
inorgânicos
Uso em água do
mar

Média

Baixa

Média

Muito alta

Limitado

Limitado

Limitado

Moderado

Bom

Limitado

Bom

Bom

A primeira geração, com carbono inferior a 0,2%, foi produzida no início da
década de 1920 quando a descarbonetação das ligas Fe-Cr era ineficiente [32]. Além do
aço inox 430, pertencem a essa geração os tipos 434, 436, 442 e 446. Os aços 434 e 436
possuem entre 16 e 18% de Cr, concentrações semelhantes ao aço 430 (14-18%), e
adições de Mo e Nb que melhoram a resistência à corrosão atmosférica e ao calor. O
tipo 442 é empregado quando se exige facilidade de conformação e em aplicações para
altas temperaturas, uma vez que, a maior concentração de Cr (18-23%) confere uma boa
resistência à oxidação. Em relação ao 446, verifica-se que esse tipo apresenta melhor
desempenho em temperaturas mais elevadas em conseqüência do aumento do teor de
Cr, de 23 a 27%, possuindo uma excelente resistência à oxidação até 1200°C, entretanto
sua resistência mecânica é baixa para as mesmas condições impostas [1,7].
A segunda geração dos aços inoxidáveis ferríticos é caracterizada pelo percentual
mais baixo de carbono (<0,08%) e adições de outros elementos, como o Ti e Nb que
formam compostos com carbono e nitrogênio minimizando a ocorrência de corrosão
intergranular quando esses materiais são aquecidos em temperaturas intermediárias [32].
Os tipos mais comuns são os aços 405 e 409. O primeiro possui boa tenacidade em
estruturas soldadas devido à presença do Al, sendo empregado em tubos de radiadores,
caldeiras e recipientes para a indústria petroquímica, enquanto que o último é facilmente
trabalhável a frio, cujo uso abrange principalmente exaustores de automóveis [1,7].
A terceira geração surgiu com o advento de técnicas mais eficientes de
descarbonetação dos aços, em torno de 1970, onde o carbono atingiu teores abaixo de
0,025% com Ti, Nb e Mo sendo também incorporados à sua composição [32].
Exemplos de aços inoxidáveis ferríticos dessa geração são o 440 e o 444. Para o tipo
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444, a adição de 2% de Mo, verificada nessa liga, confere excelente resistência à
corrosão [1,7].
Por fim, a presença de teores de Cr entre 28 e 30% e Mo de 3,5 a 4,2% associados
ao baixo teor de C (<0,01%) levaram ao desenvolvimento da quarta geração, conhecida
como aços inoxidáveis superferríticos. Essa combinação de elementos nas
concentrações acima indicadas permitiu, posteriormente, adicionar o Ni sem que
ocorresse a desestabilização da fase Fe-α, o que resultou na melhoria da tenacidade e da
resistência à corrosão, especialmente, em relação às corrosões sob tensão, por pites e
frestas em ambientes contendo íons cloretos. Os aços Fe-29Cr-4Mo-2Ni e Fe-28Cr-4Ni2Mo-Nb são exemplos desta geração, os quais possuem grande aplicabilidade nas
indústrias química, petroquímica, de alimentos, papel e celulose, entre outras [12,13].
Contudo, vale ressaltar que a alta concentração de Cr e Mo nessas ligas promove
uma instabilidade microestrutural acima de 350°C tornando esses aços suscetíveis à
precipitação de compostos intermetálicos como as fases sigma (σ), chi (χ), alfa linha
(α´) e Laves (η) que podem prejudicar tanto a resistência à corrosão como as
propriedades mecânicas [31].
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CAPÍTULO 4

REVISÃO DA LITERATURA
4.1. Metalurgia Física
As ligas Fe-Cr são materiais de considerável importância tecnológica sendo,
portanto, de grande interesse o entendimento de suas transformações de fases. Em vista
disso, existem muitos estudos direcionados a definir com precisão as reações que
ocorrem em seu sistema binário [34]. Vale salientar que essa preocupação não é recente,
segundo XIONG et al. [35], de 1977 a 1991 foram propostas 18 versões para o mesmo
diagrama. A Figura 4.1 mostra o que foi proposto por OKAMOTO [36] com algumas
adaptações com base na literatura corrente [34,37].

Figura 4.1. Diagrama Fe-Cr adaptado de [36]. As informações destacadas em vermelho
foram acrescentadas considerando os estudos de JACOB, POVODEN-KARADENIZ e
KOZESCHNIK [34] GRAMMATIKOPOULOS e NORDLUND [37].
Assim, verifica-se por meio desse diagrama a existência de um amplo campo
ferrítico em teores além de 12,7% de Cr. Devido ao efeito α estabilizador desse
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elemento de liga, a completa austenitização somente ocorre em valores até 10% de Cr a
1000°C. Nota-se também a presença da fase α´que corresponde a precipitados coerentes
ricos em Cr de estrutura CCC, semelhante à da ferrita, oriundos da decomposição direta
da fase α ou da transformação eutetóide σ → α + α’ [38]. De acordo com
BLACHOWSKI et al. [39], essa fase interfere negativamente nas propriedades
mecânicas causando fragilização do material. Seu aparecimento normalmente ocorre em
aquecimentos por tempos prolongados entre 350 e 550°C, sendo potencializada a
475°C, fenômeno conhecido como “Fragilização a 475°C” [1,6].
A fase σ, por sua vez, é formada pela reação congruente α  . Para Okamoto
[36], essa reação ocorre a 821°C, sendo estável entre aproximadamente 42 e 50% de Cr
e se decompõe pela reação eutetóide, acima citada, a 475°C (Figura 4.1). Segundo
KAZANTSEV [40], que analisou a transferência eletrônica entre os átomos de Fe e Cr
na liga Fe-47,6Cr, a transformação α   é oriunda da redistribuição entre níveis de
energia ocupados e desocupados dos orbitais 3d e 4sp, não sendo, portanto, controlada
pelo tamanho atômico dos elementos.
VILLANUEVA et al. [41], ao investigarem a fase  no aço inoxidável
superferrítico de composição Fe-28Cr-4Ni-2Mo-0,3Nb na faixa de 600 a 900°C,
verificaram que sua precipitação avança mais rapidamente nos contornos dos grãos,
como ilustrado na Figura 4.2, principalmente nos pontos triplos (t 1>t0, Figura 4.2b). Os
autores também observaram que a precipitação no interior dos grãos ocorre desde o
início, cujas partículas são alongadas, entretanto, essas só progridem após sua saturação
nos contornos (t3>t2, Figura 4.2d), onde assumem uma forma mais arredondada.

Figura 4.2. Sequência de precipitação da fase  em aços inoxidáveis superferríticos
[41].
É importante destacar que a fase  é um composto intermetálico de alta dureza
(940 HV) com estrutura tetragonal [42], que também compromete a tenacidade e a
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ductilidade do material, além de afetar severamente a resistência à corrosão devido ao
empobrecimento de cromo na matriz ferrítica em regiões adjacentes ao contornos dos
grãos [1,6].
Quando mais elementos de liga são adicionados ao sistema Fe-Cr, novas fases são
passíveis de ocorrer. A Tabela 4.1 mostra essa condição em aços inoxidáveis de alto
desempenho, onde Mo, Ti e Nb, e intersticiais como C e N, mesmo em teores
extremamente baixos, têm um papel importante na formação de fases secundárias,
normalmente classificadas como carbonetos, nitretos, ou compostos intermetálicos
[43,44].
Tabela 4.1. Fases secundárias que podem ocorrer em aços inoxidáveis de alto
desempenho [43,44].
Fase

Símbolo

Tipo

Fórmula

Carboneto
de Cromo
Carboneto
de Cromo
Carboneto
de Cromo
Nitreto de
cromo
Nitreto de
cromo
Nitreto de
Fe-Mo
Nitreto NbCr
Carbonitreto de
titânio
Cabonitreto de
nióbio
Sigma

-

M7 C 3

(Cr, Fe, Mo)7C2

Faixa de
Temperatura
950-1050°C

-

M23C6

(Cr, Fe, Mo)23 C6

600-950°C

Célula
Unitária
Pseudohexagonal
CFC

-

M6 C

(Cr, Fe, Mo)6C

700-950°C

CFC

-

M2 N

(Cr, Fe)2N

650-950°C

Hexagonal

-

MN

CrN

-

CFC

-

M5 N

Fe5Mo13N4

550-600°C

-

Z

MN

(NbCr)N

700-1000°C

Tetragonal

-

MC

Ti(CN)

700°C - T.F

CFC

-

MC

Nb(CN)

700 °C - T.F

CFC

Σ

AXBY

550-1050°C

TCC

Chi

ᵪ

A48B10

600-900°C

CCC

Alfa Linha
Laves

α`
Η

A2B

350-550°C
550-900°C

CCC
HC

R

R

-

Fe36Cr12Mo10
(FeNi)36Cr18(TiMo)4
Fe36Cr12Mo10
(FeNi)36Cr18(TiMo)4
CrFe (Cr-61-83%)
(Fe, Cr)2 (Mo,Nb, Ti,
Si)
Fe22Mo18Cr13;(FeNi)10
Cr5Mo3Si2

550-650°C

Romboédri
ca
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A introdução de elementos de liga também altera significativamente as fases já
presentes em ligas Fe-Cr. A adição de 2,5% de Mo, por exemplo, estende o campo da
fase σ para temperaturas mais altas, além de suprimir o campo austenítico, como mostra
a Figura 4.3 [42].

Figura 4.3. Diagrama de fases para o sistema Fe-Cr com 2,5% de molibdênio [42].
A formação da fase  é também estimulada na presença de outros elementos
estabilizadores da ferrita, tais como: Si, W, V, Ti e Nb [45]. GUPTA, RAJAN e BECK
[46] verificaram que, no caso do silício, existe uma ampliação de sua faixa de
composições no sistema Fe-Cr, pois o caráter relativamente eletronegativo do Si
aumenta a tolerância da fase  para elementos fortemente eletropositivos, tal como o Cr,
aceitando, dessa forma, elétrons adicionais de um número mais elevado desses átomos.
Ao levar em conta o titânio, um dos focos deste estudo, nota-se que seu efeito
sobre a cinética da transformação α   é fortemente dependente de sua concentração
na liga. Estudos realizados por BLACHOWSKI et al. [39, 47] em ligas Fe-46,2%Cr(0,3- 3,0%) Ti (% em átomos) com diferentes tamanhos de grãos, mostram que as
adições ≤ 1,5% de Ti aceleram esse processo, cuja taxa é mais alta para as ligas
contendo 0,3% de Ti. Por outro lado, as adições superiores a 1,5% retardam sua
formação. Cabe salientar que as ligas estudadas neste trabalho possuem 25% de Cr (%
em peso), portanto a formação de  é provável de ocorrer, sendo de alta relevância o
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entendimento de seus mecanismos de formação, principalmente, quando envolve
adições de mais elementos.
O titânio é geralmente utilizado em baixas concentrações (< 1%) em ligas a base
de Fe-Cr, possuindo uma boa solubilidade no Fe-α em altas temperaturas. Considerando
as seções isotérmicas a 1000°C (Fig. 4.4a) e 550°C (Fig. 4.4c) do sistema Fe-Cr-Ti
propostas por IVANCHENKO e PRYADKO [48], observa-se que sua solubilidade
máxima na ferrita é em torno de 5% e de 2,5% em átomos, respectivamente. A Figura
4.4b mostra a seção isotérmica a 900°C apresentada por ZENG et al. [49], onde a fase 
ainda não é observada, embora seja conhecido que o titânio também eleva sua
temperatura de transformação [50].

Figura 4.4. Seções isotérmicas do sistema Fe-Cr-Ti a 1000°C (a) [48], 900°C (b) [49] e
550°C (c) [48].
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O titânio é capaz, como citado anteriormente, de promover a formação de fases
secundárias, as quais podem reduzir a resistência mecânica. As seções isotérmicas vistas
na Figura 4.4 para o sistema Fe-Cr-Ti apresentam três tipos de fases binárias
pertencentes ao grupo de fases de Laves que normalmente têm esse efeito indesejável.
As fases de Laves, que podem ser ternárias ou binárias, constituem-se como um grupo
de compostos intermetálicos que apresentam estrututras topologicamente compactas. O
grupo binário pode assumir um dos seguintes modelos estruturais baseados no
magnésio: MgCu2, cúbico (C15), MgZn2, hexagonal (C14) e MgNi2, hexagonal (C36)
[51]. Para sistema Fe-Cr-Ti são vistos os três modelos estruturais (Fig. 4.4). Nas ligas
ferrosas, em geral, o mais frequente é do tipo MgZn 2 observado no Fe2Mo, Fe2Nb e
Fe2Ti [52, 53], como exemplificado na Tabela 4.1.
Outro sistema ternário bem menos investigado e de interesse para o presente
trabalho é o Fe-Cr-Y. Os poucos dados termodinâmicos existentes na literatura são mais
direcionados à sua seção isotérmica a 500°C (Figura 4.5), a qual foi proposta por HE et
al. [54]. Na região rica em Fe-Cr da isoterma é observado o único composto ternário,
YFe12-x Crx (fase ), com x = 2,1–3,4 (de 16% a 26% de Cr). Para as fases Fe-α, Fe17Y2,
Fe23Y6 e Fe2Y (fase de Laves C15), a solubilidades máximas de Cr são 13, 18,6 e 6%
em átomos, respectivamente.

Figura 4.5. Seção isotérmica do sistema Fe-Cr-Y a 500°C [54].
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A fase  não foi observada nessa temperatura, o que corrobora com os estudos de
USTINOVSHIKOV e PUSHKAREV [56], cujos resultados indicam que essa fase é
estável entre 900 ± 50 °C e 560 ± 10 °C no sistema Fe-Cr. Isso mostra certa
discrepância com o diagrama apresentado na Figura 4.1. Contudo, essas pequenas
inconsistências ainda são encontradas, pois, além da influência dos elementos, soma-se
as condições de fabrição (fundição, tratamento termico, deformação plástica) e as
condições de operação (faixa de temperatura onde ocorre a precipitação e o tempo de
exposição) para o surgimento das fases intermetálicas.
Para temperaturas mais altas os dados sobre o sistema Fe-Cr-Y são menos
acessíveis. Considerando apenas o sistema Fe-Y, verifica-se uma pequena solubilidade
de ítrio no Fe-γ e Fe-ẟ, menor que 0,6% em átomos, porém, na região Fe-α, em uma
temperatura inferior a 900 °C (1173 K), não há nenhuma solubilidade de ítrio nessa fase
[57,58].
4.2. INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DE LIGA Ti E Y NAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS E RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE LIGAS METÁLICAS
4.2.1. Efeito das Adições de Titânio
O titânio é um elemento de liga que tem um papel muito importante em aços
inoxidáveis pela sua alta reatividade na presença de N, o que permite que precipitados
estáveis de TiN se formem na fase líquida e atuem como sítios de nucleação para o
crescimento de cristais, resultando em refino dos grãos e, consequentemente, na
melhoria das propriedades mecânicas [59]. Se N e C estão presentes, o TiC pode se
formar mais tardiamente nas vizinhanças do TiN. Essa combinação preferencial com C
e N é também eficaz para reduzir a suscetibilidade à corrosão intergranular que, de
outro modo, poderia ocorrer pela precipitação de carbonetos e nitretos de cromo,
ocasionando uma zona empobrecida de Cr nas vizinhanças dos contornos de grãos
[1,7,15,16].
Esse efeito de refino de grão foi observado por MALLAIAH et al. [16] que
investigaram a influência do titânio em soldas de aços inoxidáveis ferríticos da classe
430. Neste estudo, as juntas foram soldadas com diferentes teores de titânio (0,0; 0,3;
0,7 e 0,9%) e analisadas nas condições soldada e após recozimento. Em ambos os casos
foi possível notar que as soldas produzidas com teores de 0,3 e 0,7% de Ti resultaram
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em grãos equiaxiais finos, como exemplificado na Figura 4.6 onde mostra as
microestruturas na condição soldada. Os menores tamanhos de grãos e os mais altos
valores de resistência mecânica e dureza foram obtidos em soldas contendo 0,7% de Ti,
sendo tais resultados atribuídos à maior precipitação de TiC e Ti(C,N). A adição de
0,9% de Ti, entretanto foi prejudicial para as propriedades à tração, pois o efeito
ferritizante do titânio se contrapôs ao efeito benéfico dos precipitados.

Figura 4.6. Microestruturas nas regiões das soldas sem adição de titânio (a) e com
adições de 0,3% (b), 0,7% (c) e 0,9% de Ti (d) de aços inoxidáveis ferríticos do tipo 430
[16].
A resistência à corrosão das soldas foi também avaliada através de ensaios de
polarização anódica em solução de 0,5M de H2SO4 + 0,5M de HCl. As soldas contendo
0,7% de Ti, em ambas as condições, foram as que obtiveram os maiores potenciais de
pite que, segundo os autores, foi devido à menor segregação, formação de martensita e
presença de austenita retida [16].
Ainda em relação às ligas ferrosas, FERREIRÓS, ALONSO e RUBIOLO [60]
avaliaram os efeitos da substituição do vanádio por titânio sobre as microestruturas e
propriedades mecânicas de ligas Fe-Al-V envelhecidas para teores de Ti entre 0,5 e
3,0% em átomos. Nota-se a partir deste estudo que os valores de microdureza
aumentaram gradualmente com as adições de Ti, onde a liga envelhecida a 700°C
contendo 1,6% de Ti apresentou potencial para operar acima de 627°C com melhores
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propriedades de fluência em relação à liga sem adição de Ti, mesmo com um leve
aumento na taxa de coalescimento dos precipitados do tipo L2 1 (Fe2AlTi e Fe2AlV).
Nessa concentração de Ti foi também observada uma forte mudança de morfologia dos
precipitados, de esférica para cubóide, para longos tempos de envelhecimento.
As adições de mais altas concentrações de titânio são menos frequentes e mais
observadas em outras ligas metálicas, como no trabalho de XIAO et al. [61] que
analisaram o efeito das adições de 14,29 e 16,66% de Ti sobre as microestruturas,
propriedades mecânicas e resistência à corrosão de ligas de AlCoCuFeNi (Cr,Ti) de alta
entropia. Essas ligas foram também comparadas com a liga contendo 16,66% de Cr, e
os resultados mostraram que as primeiras obtiveram os maiores valores de dureza e de
tensão de escoamento (623 HV e 1612 MPa para 16,66% de Ti, e 510 HV e 1523 MPa
para 14,29% de Ti) em relação às ligas sem adições de Cr e Ti (387 HV e 1060 MPa) e
com adição de 16,66% de Cr (459 HV e 1285 MPa). Os mais altos valores alcançados
em ligas com adições de Ti foram atribuídos ao seu forte efeito de endurecimento por
solução sólida e maior refinamento dos grãos.
Ao considerar o comportamento corrosivo dessas ligas através de ensaios de
polarização potenciodinâmica em solução de H2SO4 a 0,5mol/L verificou-se, entretanto,
o efeito contrário, onde a liga contendo 16,66% de Ti exibiu a mais alta taxa de corrosão
(27,16 mm/ano), enquanto que a liga contendo Cr obteve 0,048 mm/ano, um valor
significativamente inferior ao obtido para a liga sem adições de ambos os elementos, o
qual foi de 0,14 mm/ano. Tais resultados foram oriundos de efeitos microestruturais,
onde a adição de Cr facilitou a formação de fase CCC que tem maior resistência à
corrosão nesse meio do que a fase CFC, estimulada pelas adições de Ti. Nesse aspecto,
QIU et al. [62] observaram que em ligas Al2CoCrCuFeNiTix (x = 0 ~ 2.0) preparadas
pelo processo laser cladding, as pequenas adições de Ti foram, contudo benéficas para
melhorar a resistência à corrosão em solução de HNO3 a 0.5 mol/L.
CHOI et al. [63] estudaram o efeito da adição de 3,9% de Ti nas propriedades
mecânicas em ligas de MoSiB obtidas por sinterização. Nessas ligas, a presença do
titânio foi importante para capturar impurezas e promover endurecimento por solução
sólida. Entretanto, uma quantidade relativamente grande de TiO 2 foi observada nos
contornos dos grãos o que reduziu a tenacidade à fratura de 12,9 MPa·m 1/2 para 10,42
MPa·m1/2, aumentando a porcentagem de fratura intergranular.
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Conforme dito anteriormente, já é bem estabelecido o efeito das adições de titânio
em aços inoxidáveis devido à sua grande importância tecnológica, o que não é
normalmente visto em outros sistemas de ligas onde a pesquisa é ainda incipiente. De
qualquer forma, são escassos os estudos sobre sua influência no comportamento
mecânico e na resistência à corrosão em ligas ferrosas com teores consideravelmente
altos de Cr, principalmente, sobre seu papel nas corrosões por pites e intergranular.
4.2.2. Efeito das Adições de Ítrio
O ítrio é um dos elementos terras-raras mais abundantes na crosta terrestre que
durante muito tempo foi pouco investigado. A demanda por esses elementos aumentou
significativamente nos últimos anos com o desenvolvimento de novas tecnologias
direcionadas a computadores, cerâmicas avançadas, imãs, ligas metálicas, satélites,
dentre outros [64]. Nesse aspecto, vale ressaltar que o Brasil possui uma das maiores
reserva de terras-raras e com investimentos recentes em tecnologias de exploração e
produção a fim de participar desse mercado promissor [65, 66], embora a China detenha
80% da produção global [64]. Assim, verifica-se que esse cenário atual coloca o ítrio em
posição de destaque.
Desta forma, é visto que em termos de aplicação em ligas metálicas, as adições de
pequenas quantidades de ítrio são benéficas tanto para as propriedades mecânicas
quanto para a resistência à corrosão [18-21]. Em ligas não-ferrosas, os estudos são mais
voltados para sistemas a base de Al e de Mg. WEI et al. [67] investigaram a influência
da adição de diferentes concentrações de ítrio (0; 0,11; 0,22; 0,31%) na liga A356 (Al7Si-0,5Mg) sob duas condições: fundida e extrudada a quente. No que se refere à
condição fundidada, a liga com 0,22% de Y alcançou o maior valor de dureza em torno
de 95 HV devido ao endurecimento por solução sólida. Foi também verificado que o
ítrio atuou como refinador dos grãos de Al através de mecanismos de nucleação ao
aumentar o grau de superesfriamento constitucional. Entretanto, ao adicionar uma
quantidade de 0,31% de Y, houve uma diminuição na resistência mecânica decorrente
da formação de aglomerados de compostos instáveis e de estruturas na forma de
agulhas. Para a condição extrudada a quente, o mesmo perfil de dureza foi observado
com o aumento da concentração de ítrio sendo que, em todas as composições, essas
ligas obtiveram maiores valores de dureza do que as ligas na condição fundida.
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CUI et al. [68] investigaram o efeito do ítrio sobre a microestrutura e propriedades
mecânicas em ligas de Mg-5Li-3Al-2Zn-xY (x = 0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0%) e mais
uma vez confirmaram que esse elemento de liga produz refinamento dos grãos, o qual
foi alcançado para teores até 0,8% devido à formação inicial da fase Al 2Y durante a
solidificação da liga, o que impediu o crescimento dos grãos de α-Mg. Entretanto, para
teores acima desse valor, houve crescimento dos grãos e formação de uma estrutura
eutética para a liga contendo 2,0%. Assim, pôde-se notar que a mais alta resistência
mecânica foi alcançada na liga com 0,8% de Y devido ao maior endurecimento por
solução sólida associado ao efeito de refino de grão.
No que se refere às ligas ferrosas, LI et al. [69] constataram que a presença do
ítrio modificou significativamente a microestrutura das ligas Fe-17Ga-xY (x=0,00; 0,16;
0,32; 0,48 e 0,64%). Assim, foi possível notar que ao adicionar 0,16% de Y a
microestrutura constituída por grãos grosseiros da liga Fe-17Ga se modificou para uma
microestrutura de grãos ligeiramente refinados, como mostram as Figuras 4.7a e 4.7b.
Em todas as ligas com adições de ítrio foram também identificados pequenos
precipitados de Y2O3 (pontos pretos) dipersos na matriz, além da fase intermetálica
Fe17Y2 (áreas brancas), os quais são mais facilmente notados na liga contendo 0,64% de
Y (Figura 4.7c). Em relação às propriedades mecânicas, a liga contendo 0,16% de Y foi
a que apresentou a melhor resposta com limite de resistência à tração de 674 MPa e
alongamento total de 4,2%. Esses valores são bastante significativos ao levar em conta
que a liga Fe-17Ga apresentou somente deformação elástica alcançando uma tensão
máxima de 476 MPa. Para as demais, o aumento no teor de ítrio resultou na redução da
resistência mecânica, embora estas tenham sido ainda superiores à liga sem adição desse
elemento.

Y2O3

Fe17Y2

Figura 4.7. Micrografias das seções transversais das ligas Fe-17Ga sem adição de Y (a),
com 0,16% de Y (b) e com 0,64% de Y (c) [69].
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Em um outro estudo sobre a adição de ítrio em ligas ferrosas, WANG et al. [70]
avaliaram a resistência à corrosão do aço de baixa liga 09CrCuSb com e sem adição de
0,15% de Y em meio de NaCl a 3,5%. Para isso, foram realizados os ensaios de perdas
de massa durante 72h, polarização potenciodinâmica e impedância eletroquímica. Nos
ensaios de perda de massa foi observado que a liga contendo 0,15% de Y apresentou a
menor taxa de corrosão (60,31 g/m²) quando comparada com a liga sem ítrio (143,61
g/m²), o que foi atribuída à formação de uma camada de óxido mais aderente e
compacta que dificulta a difusão dos íons cloretos responsáveis pela formação de pites.
Outro fato observado na liga contendo 0,15% de Y foi a ausência de inclusões
alongadas de MnS, que se constituem em pontos preferenciais de ataque localizado. A
adição dessse elemento terra-rara, por outro lado, permitiu que óxidos e sulfetos
esféricos ricos em Y fossem formados, o que de certo modo, melhora a ductilidade e
tenacidade ao impacto do aço.
Nas curvas de polarização potenciodinâmica, as ligas mostraram uma região de
passivação que foi mais ampla para a liga com a presença de ítrio, cujas densidades de
corrente anódica e catódica foram mais baixas devido à diminuição da área ativa do
eletrodo (Figura 4.8). Essa maior resistência aos processos corrosivos foi também
observada nos diagramas de Nyquist, onde a liga contendo Y apresentou resistência à
transferência de carga (Rct) de 1507 Ωcm2, enquanto que na liga sem ítrio esse valor foi
de 1087 Ωcm2 [70].

Figura 4.8. Curvas de polarização potenciodinâmicas do aço de baixa liga 09CrCuSb
com e sem adição de 0,15% de Y [70].
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Como pôde se observar, a adição de elementos reativos como o ítrio pode
melhorar as propriedades mecânicas e elevar a resistência à corrosão de várias ligas
metálicas, o que encoraja novos estudos nessa área, sobretudo na análise de sua
influência em ligas Fe-Cr a temperatura ambiente, onde o tema ainda é muito pouco
discutido na literatura.
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CAPÍTULO 5

MATERIAIS E MÉTODOS
5.1. MATERIAIS
As ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti utilizadas nesse estudo foram
fornecidas sob a forma de placas com espessura de 2 mm, as quais foram produzidas a
partir de elementos com alto grau de pureza (Fe (99.98%), Cr (99.99%), Ti (99.81%) e
Y (99,9%)) em forno a arco com eletrodo não consumível de tungstênio sob atmosfera
de argônio no departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS), sendo
posteriormente laminadas a quente a 980°C com resfriamento ao ar. Essa etapa foi
realizada no Laboratório de Processamento Termomecânico do DMM-PEMM/COPPE
da Universidade Federal do Rio Janeiro.
As novas ligas foram comparadas com o aço inoxidável ferrítico 430 e o aço
inoxidável austenítico 304. Para confirmação de suas composições foi utilizado o
espectrômetro de fluorescência de raios-X (FRX) modelo Bruker S8-Tiger, e para
identificação da concentração de C e N foi empregado o espectrômetro de emissão
óptica Foundry Master Xpert da Oxford Instruments. Essas análises foram realizadas no
departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS). Vale salientar
também que as amostras foram cortadas com área de aproximadamente 400mm 2 e
lixadas com lixas de carbeto de silício de grana até 4000. As composições químicas são
apresentadas na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 Composições químicas (% em peso) das ligas identificadas por fluorescência
de raios X.
Elementos
Fe
Cr
C*
Ti
Y
Si
Mn
Cu
Al
Ni
V

430
82,67
15,88
0,07
0,46
0,44
0,19
0,14
0,13
0,09

304
65,65
17,39
0,07
0,55
0,92
0,26
7,96
7,01
0,07

Fe-25Cr
75,32
24,55
0,17
0,13
-

Fe-25Cr-0,2Y
74,96
24,76
0,08
0,19
0,08
-

Fe-25Cr-0,2Ti
74,60
24,30
0,06
0,20
0,02*
-
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Mo
Co
N*

93 ppm
0,14

0,15
0,02
0,16

0,06

0,15

0,18

*Concentrações identificada por espectroscopia de emissão óptica.

5.2. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO
5.2.1. AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS LIGAS
5.2.1.1. Microscopia Óptica (MO)
Para análise microestrutural por Microscopia Óptica (MO), as ligas Fe-25Cr, Fe25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti e os aços inoxidáveis 430 e 304 foram cortados, embutidos
em resina de cura a frio e lixados com lixas de carbeto de silício de grana 120, 220, 400,
600 e 1.200. Posteriormente, os materiais foram limpos em banho de ultrassom e
polidos em panos com abrasivos de suspensão de diamante de 6,0 µm e 3,0 µm
lubrificados com álcool etílico, e de suspensão de alumina de 1 µm. O reagente químico
conhecido como água régia (75% de HCl e 25% de HNO3) foi então aplicado e após o
ataque químico, as microestruturas foram observadas e fotografadas em um microscópio
óptico Leica, modelo DM2500M, do departamento de Ciência e Engenharia de
Materiais (DCEM/UFS).
Os tamanhos dos grãos dos aços inoxidáveis 430 e 304 e das ligas Fe-25Cr, Fe25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti foram também medidos a partir das imagens obtidas
empregando o software Image J. O procedimento foi baseado no método proposto por
SANTANA e FARIA [71] que se constitui em medir o comprimento do intercepto
linear na direção horizontal e vertical de 60 grãos individuais em cada imagem com o
aumento de 100x a fim de determinar o tamanho médio dos grãos de cada amostra. A
Figura 5.1 exemplifica a técnica adotada na liga Fe-25Cr.

4
3

5

1
2

Figura 5.1. Exemplo de cinco medições dos tamanhos dos grãos realizadas na liga Fe25Cr baseado no método proposto por SANTANA e FARIA [71].
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5.2.1.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A fim de verificar a ocorrência de precipitação de fases nas ligas ferrosas foi
utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura JOEL, modelo JSM-5700, do
departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS), na obtenção de
mapas de distribuição dos elementos e para a análise por energia dispersiva (EDS). Para
isso, as ligas foram lixadas e polidas seguindo os mesmos procedimentos de preparação
metalográfica vistos na seção 5.2.1.1, com exceção do tipo de ataque químico que, nesse
caso, foi aplicada uma solução de ácido oxálico (H2C2O4) diluído a 10%.
5.2.1.3 - Difração de Raios X (DRX)
Os difratogramas de raios X foram obtidos nas ligas polidas expostas a radiação
Cu-Kα com tensão de 40 KV, corrente de 30 mA e taxa de varredura de 1,2 θ/min com
variação de 2θ de 30 a 100 °C utilizando o equipamento Shimadzu Labx XRD – 6000
do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS). Na identificação
de fases foram usadas as fichas de padrões do JCPDS (Joint Comitte For Power
Diffraction Standards).
5.3. AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO
O comportamento mecânico das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti e
dos aços inoxidáveis 430 e 304 foi avaliado por meio do ensaio de Dureza Vickers
utilizando um equipamento da Future-Tech, modelo FV-700, do departamento de
Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS). Para isso, os materiais foram lixados
com lixas de carbeto de silício de grana 120, 220, 400, 600 e 1200, como mostra a
figura 5.2, e em seguida foram submetidos à aplicação de carga de 1 kgf utilizando um
penetrador de diamante em formato piramidal com tempo de impressão de 15 s. Os
valores médios apresentados nesse trabalho foram determinados a partir das medidas de
cinco impressões de dureza.

Figura 5.2. Amostras utilizadas nos ensaios de dureza Vickers.
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5.4. AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
5.4.1. Confecção dos Eletrodos de Trabalho
Para avaliação da resistência à corrosão foram utilizadas as ligas Fe-25Cr, Fe25Cr-0,2Y, Fe-25Cr-0,2Ti e os aços inoxidáveis 430 e 304 como eletrodos de trabalho,
de acordo com Figura 5.3. Cada um dos eletrodos foi confeccionado obedecendo as
seguintes etapas: corte com disco abrasivo com dimensões média de 0,49 cm², soldagem
de fio de cobre para estabelecer contato elétrico, embutimento em resina poliéster de
cura a frio, lixamento com lixas de carbeto de silício de grana 120, 220,400, 600 e 1200
e limpeza em banho de ultrassom.

Figura 5.3. Eletrodos de trabalho utilizados nos ensaios eletroquímicos.
5.4.2. Ensaios de Imersão
Nestes ensaios as ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti e os aços
inoxidáveis 430 e 304 foram preparados seguindo o mesmo procedimento adotado para
a confecção dos eletrodos de trabalho com exceção da etapa do contato elétrico com fio
de cobre, como mostra a Figura 5.4.

Figura 5.4. Amostras utilizadas nos ensaios de imersão em solução de NaCl a 3,5%.
Em seguida, os corpos de prova, com áreas entre 0,4 e 0,5 cm², foram imersos em
um bécker de 1000 ml com 600 ml de solução de NaCl a 3,5%, como observado na
Figura 5.5, nas seguintes temperaturas: 25°C, 50°C e 70°C durante 72 horas (3 dias).
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Para os ensaios nas temperaturas de 50ºC e 70°C foi utilizada uma estufa, modelo SX
1.5 DTMS da Logen Scientific, do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais
(DCEM/UFS), na qual inicialmente foi colocado o bécker com a solução para o
aquecimento, quando o meio em questão obteve a temperatura desejada (50°C/70°C)
colocou se as amostras para o ínicio do ensaio. A temperatura da solução foi também
monitorada durante a execução dos ensaios a fim de garantir melhor estabilidade e
confiabilidade do experimento. Por fim, destaca-se que os ensaios de imersão realizados
foram baseados na norma ASTM G48-11.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 5.5. Aparato experimental utilizado para o ensaio de imersão.
5.4.3. Ensaios eletroquímicos: Monitoramento do OCP, Curva de Polarização
anódica, Impedância Eletroquímica e Cronoamperometria
O comportamento corrosivo das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y, Fe-25Cr-0,2Ti e
dos aços inoxidáveis 430 e 304 foi também avaliado através de ensaios eletroquímicos
com o auxílio de um potenciostato/galvanostato Autolab 302N do departamento de
Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS) e de uma célula eletroquímica
convencional de três eletrodos. Nesta montagem, o eletrodo de Ag/AgCl foi usado
como eletrodo de referência, uma haste de platina foi utilizada como contra eletrodo e
as ligas ferrosas foram os eletrodos de trabalhos. A Figura 5.6 mostra o arranjo
experimental utilizado nos ensaios eletroquímicos. Destaca-se que para a impedância
eletroquímica, a célula convencional de três eletrodos foi usada dentro de uma gaiola de
Faraday.
Uma vez montado o aparato experimental foi inicialmente realizado o
monitoramento do OCP (potencial de circuito aberto) durante 1h. Para obtenção das
curvas anódicas, a polarização foi realizada partindo do OCP até 1V com velocidade de
varredura de 1mV/s. Foram realizadas também as impedâncias eletroquímicas no OCP e
no potencial de 0,600 V em relação ao OCP. Nesta etapa, a faixa de frequência avaliada
foi de 104 Hz – 10-2 Hz com amplitude de sinal de 10 mV para as impedâncias
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eletroquímicas no potencial de circuito aberto. Já para a impedância realizada no
potencial de 0,600 V a faixa de frequência avaliada foi de 10 4 Hz – 10-1 Hz para a
mesma amplitude.

Contra-eletrodo
Eletrodo de
Referência

Eletrodo de trabalho

Figura 5.6. Aparato experimental utilizado para os ensaios eletroquímicos.
Com o objetivo de compreender melhor a estabilidade dos óxidos formados,
medidas de cronoamperometria foram realizadas nos potenciais 0,100, 0,180 e 0,600 V
selecionados através das curvas de polarização anódica. A variação da corrente em
função do tempo no potencial estabelecido foi avaliada durante 1h e, novamente, o
aparato utilizado foi o mesmo para as demais medidas eletroquímicas. Vale ressaltar
que todos os ensaios eletroquímicos foram realizados em triplicata, a temperatura
ambiente e em meio de NaCl a 3,5% sem agitação.
5.4.4. Análise por Técnicas de Microscopia (MO e MEV)
Através do equipamento de Microscopia Eletrônica de Varredura JOEL, modelo
JSM-5700, do departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS) foram
minuciosamente analisadas as superfícies dos materiais e o aspecto das camadas de
óxido. Já o tipo e a intensidade dos processos corrosivos foram observados por
intermédio do microscópio óptico, modelo Olympus CX31, equipamento lotado no
departamento de Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM/UFS) . Para a análise, a
norma ASTM G46-94 foi adotada.
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CAPÍTULO 6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1. AÇOS INOX 430 E 304 E LIGAS Fe-25Cr COM ADIÇÕES DE Y E Ti
6.1.1. Análise Microestrutural
As micrografias dos aços inoxidáveis ferrítico 430 e austenítico 304 são
apresentadas na Figura 6.1. Através das Figuras 6.1a-b, nota-se que o 430 possui uma
microestrutura com grãos equiaxiais, cujo tamanho médio foi estimado em 11,83 ± 5,58
μm. Para o aço inoxidável 304, Figuras 6.1c-d, o tamanho médio dos grãos é de 8,78 ±
3,69 μm. Isso mostra que seus valores são comparativamente iguais, embora a literatura
indique que o alumínio, presente no tipo 304 (7,96% de Al, Tabela 5.1), seja capaz de
inibir o crescimento dos grãos pela formação de óxidos ou nitretos dispersos [1,7].
(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 6.1. Micrografias dos aços inoxidáveis 430 (a-b) e 304 (c-d). Figuras 6.1a e 6.1c
aumento de 100x e Figuras 6.1b e 6.1d aumento de 500x.
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Os grãos extremamente refinados de suas microestruturas em ambos os casos
pode ser o resultado do recozimento, normalmente aplicado nesses materiais, para
eliminar os efeitos da conformação mecânica (laminação ou forjamento), além de
ajustar o tamanho dos grãos [1].
Considerando as microestruturas das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr0,2Ti laminadas a quente a 980°C (Figura 6.2), observa-se que todas apresentam grãos
grosseiros quando comparadas aos aços inoxidáveis comerciais. A liga Fe-25Cr (Fig.
6.2a) possui tamanho médio dos grãos de 137,82 ± 61,90 μm e ao adicionar 0,2% de
ítrio (Fig. 6.2b), o valor médio é de 113,87 ± 61,37 μm. Esse resultado é pouco
expressivo, principalmente quando se considera seu desvio padrão. Segundo CUI et al.
[69] que avaliaram a influência desse elemento sobre a microestrutura e propriedades
mecânicas em ligas de magnésio, o ítrio possui grande facilidade para formar compostos
com outros elementos que impedem o crescimento dos grãos. Entretanto, esse efeito de
refino dos grãos não foi observado no presente estudo, o que deve ser uma conseqüência
de sua baixa concentração.
(b)

(a)

(c)

Figura 6.2. Micrografias das ligas Fe-25Cr (a), Fe-25Cr-0,2Y (b) e Fe-25Cr-0,2Ti (c)
com aumento de 100x.
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Na liga Fe-25Cr-0,2Ti (Figura 6.2c), o tamanho médio dos seus grãos (130,87 ±
70,73 μm) é equivalente ao da liga Fe-25Cr, embora seja conhecido que o titânio
também atua como refinador de grãos em aços inoxidáveis ferríticos. MALLAIAH et al.
[16] estudaram sua influência nas propriedades mecânicas, tensões residuais e o
comportamento corrosivo em soldas de aço inoxidável ferrítico 430 e confirmaram que
pequenas adições de titânio são eficazes na promoção de grãos equiaxiais com tamanhos
reduzidos, o que foi atribuído à formação de precipitados finos como carbonetos e
carbonitretos de titânio. Esse efeito foi mais evidente a 0,7% de Ti, porém para adições
a partir de 0,9%, um efeito contrário foi observado. Tais considerações levam a crer,
mais uma vez, que a concentração utilizada está abaixo do mínimo necessário para
conferir um refino apreciável dos grãos.
Os difratogramas de raios X de todas as amostras foram também obtidos para
um melhor entendimento das microestruturas. Para o aço inoxidável 430 (Figura 6.3a)
foi possível notar picos característicos da fase ferrita com uma estrutura do tipo CCC
devido às concentrações de Cr (15,88%) que diminui a região de formação da fase γ
(fase CFC) atuando como estabilizante da fase ferrita. Já no aço inoxidável 304 (Figura
6.3b) verificam-se os picos da fase austenita que, embora tenha um teor de Cr um pouco
mais elevado (17,39%), foi retida devido à adição de níquel (7,01%), como mostra a
Tabela 5.1.
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Figura 6.3. Difratogramas das ligas: Aço inoxidável 430 (a); Aço inoxidável 304 (b).
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Nas ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti observadas nas Figuras 6.4a,
6.4b e 6.4c, respectivamente, foi identificada apenas a fase α, o que já era esperado ao
levar em conta seu alto teor de Cr.
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Figura 6.4. Difratogramas das ligas: Fe-25Cr (a); Fe-25Cr-0,2Y (b); Fe-25Cr-0,2Ti (c).
Para tais composições, foram também calculados os parâmetros de rede dessa fase
utilizando os difratogramas de raios X, da Figura 6.4, com o intuito de verificar a
solubilidade dos elementos ítrio e titânio na estrutura CCC, uma vez que os elementos
de liga, quando em solução sólida, alteram o parâmetro de rede do solvente. Assim, é
possível notar através da Figura 6.5 que o titânio apresenta solubilidade na fase α,
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embora não possa ser confirmado por DRX que a solubilidade foi completa. Esse
elemento produziu um aumento de seu parâmetro de rede de 2,856 ± 0,005Å para 2,870
± 0,003 Å. Para o ítrio com parâmetro de rede de 2,853 ± 0,007Å, nota-se, porém, que
seu valor é semelhante ao da liga Fe-25Cr, indicando que o Y não está presente na
estrutura CCC.
2,880

Parâmetro de rede (Å)

2,875
2,870
2,865
2,860
2,855
2,850
2,845
2,840
Parâmetro de rede

2,835
2,830
Fe-25Cr

Fe-25Cr-0,2Y

Fe-25Cr-0,2Ti

Composições das ligas (% em peso)

Figura 6.5. Variação do parâmetro de rede da fase CCC (Fe-α) em função dos elementos
de liga.
Na literatura, é conhecido que a solubilidade máxima do titânio na ferrita é
apenas de 0,15% em peso a 400°C, considerando o diagrama Fe-Ti [72]. Para o Fe-α, no
sistema Fe-Y, esse valor não é determinado [58,59], mas a diferença de raio atômico do
Y (1,78 Å) em relação ao Fe (1,24 Å) é grande, e bem superior à diferença encontrada
entre o solvente e o titânio que possui raio atômico de 1,44 Å. Isso mostra que a falta de
solubilidade do ítrio na ferrita com base nos parâmetros de rede obtidos é coerente com
as informações descritas nesse parágrafo.
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6.1.1.1 Fases Secundárias
As fases secundárias não foram identificadas por técnicas convencionais de
difração de raios X, mesmo após extração química de precipitados como realizado por
MA et al. [73]. Neste caso, a pequena fração de fases precipitadas parece ser a causa da
impossibilidade de sua identificação. Os resultados apresentados nessa seção são,
portanto, referentes às imagens de elétrons secundários, aos mapas de distribuição dos
elementos e análises de espectroscopia por energia dispersiva (EDS) das ligas Fe-25Cr,
Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti atacadas quimicamente em solução de ácido oxálico
(H2C2O4) diluído a 10%, seguindo o procedimento adotado no mesmo estudo acima
citado. A Figura 6.6 e Tabela 6.1 mostram os dados obtidos para a liga Fe-25Cr.
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Figura 6.6. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr após ataque químico em solução de
ácido oxálico (H2C2O4) a 10% (aumento de 4.000x), e seu respectivo mapa de
distribuição de Cr. Os pontos de 1 a 6 são especificados na Tabela 6.1.
Tabela 6.1. Composições obtidas por EDS da liga Fe-25Cr (% em peso).
Ponto
Fe
Cr
C
22,18
61,53
13,97
1
14,19
68,94
14,70
2
23,13
60,53
13,84
3
31,53
52,63
13,79
4
31,31
53,93
12,76
5
75,53
23,49
0,98
6

N
2,32
2,18
2,50
2,05
2,00
-

Através da Figura 6.6 é possível verificar a existência de precipitados ricos em Cr
(pontos de 1 a 5). Ao levar em conta os teores significativos de C e N, como mostra a
Tabela 6.1, pode-se afirmar que estes precipitados são carbonetos de cromo (CrxCy) e,
eventualmente, nitretos de cromo (Cr2N).
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Neste estudo, as ligas foram laminadas a 980°C e segundo SERNA-GIRALDO
[74], temperaturas superiores a 950°C permitem a dissolução desses precipitados na
matriz ferrítica, podendo o C e N permanecer em solução sólida após resfriamento
rápido até a temperatura ambiente, se seus teores forem baixos. Entretanto, vale destacar
dois pontos que corroboram com a afirmação da existência desses compostos: (1) as
ligas foram resfriadas ao ar e (2) o teor de C da liga Fe-25Cr é relativamente alto
(0,17% – Tabela 5.1), sendo até mesmo superior aos aços inoxidáveis 430 e 304, os
quais apresentaram um valor de 0,07% aproximadamente, embora a concentração de
nitrogênio, de 0,06%, tenha sido menor em relação aos aços comerciais (0,14% para o
tipo 430 e 0,16% para o tipo 304). A formação de carbonitretos de cromo, nesse caso,
seria improvável uma vez que os teores de C e N na liga Fe-25Cr não são da mesma
ordem de grandeza [74].
A cinética de dissolução desses precipitados em altas temperaturas é também um
ponto importante. De acordo com CARDOSO et al. [75], em temperaturas próximas a
1100°C, a difusão é ainda relativamente lenta não existindo uma dissolução completa de
todos os carbonetos. Considerando que parte desses carbonetos seja dissolvida, deve-se
então levar em conta as diferenças de coeficientes de difusão do C e Cr na matriz
ferrítica. Nesse sentido, CARDOSO et al. [75] ainda afirmam que o carbono, com maior
coeficiente de difusão, migra mais facilmente para o interior do grão deixando para trás
regiões com altas concentrações de cromo, as quais podem se constituir como sítios
para nucleação da ferrita delta (Fe-), mostrando que essa fase pode resultar de efeitos
combinados de composição química, principalmente Cr e C, e da microestrutura
anterior ao aquecimento.
Outra questão a ser levada em conta refere-se à formação de fases intermetálicas
que podem ocorrer em ligas ferrosas com teor de cromo acima de 20% [43] e, nesse
aspecto, a recristalização, induzida pelo trabalho a quente aplicado à liga Fe-25Cr, cria
condições termodinâmicas para ocorrência de várias precipitações, especialmente da
fase  [76]. A Figura 6.7 e Tabela 6.2 indicam de fato a existência de outros tipos de
fases, ao longo dos contornos dos grãos, na liga Fe-25Cr, sendo os resultados coerentes
com as argumentações apresentadas.
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Figura 6.7. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr após ataque químico em solução de
ácido oxálico (H2C2O4) a 10% (aumento de 10.000x). Os pontos de 1 a 5 são
especificados na Tabela 6.2.
Tabela 6.2. Composições obtidas por EDS da liga Fe-25Cr (% em peso).
Ponto
Fe
Cr
C
63,00
34,37
2,63
1
52,96
44,20
2,85
2
62,74
33,40
3,85
3
58,67
38,22
3,11
4
61,07
35,58
3,36
5
Com base na Tabela 6.2, nota-se, portanto, que os precipitados existentes são
também ricos em Cr e pobres em Fe quando comparados com a matriz ferrítica (ponto 6
da Tabela 6.1). É importante ressaltar que suas concentrações de Cr e Fe não possuem
variações tão significativas como observada para os carbonetos de Cr (pontos de 1 a 5
da Tabela 6.1). Esses resultados vistos na Tabela 6.2 são consistentes com o estudo de
VILLANUEVA et al. [41], que avaliaram a composições por EDS das fases  e , e
concluíram que a precipitação de  ocorre em ilhas de ferrita , sendo sua composição
química mais rica em Cr do que a fase  precipitada nos contornos dos grãos (Figura
4.2) oriunda da transformação α  .
O aspecto morfológico dos precipitados apresentados na Figura 6.7 é também
condizente com a presença de ambas as fases, como observado no trabalho de HSIEH,
LIN e WU [77]. Na referida figura o precipitado cinza parece corresponder à fase , e o
mais escuro e extremamente fino, à fase . Além disso, os mesmos autores observaram
que a ferrita  foi completamente transformada na fase  durante a laminação a 800°C.
Vale lembrar que nesse estudo a temperatura de laminação foi de 980°C, o que não
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estimula tal fenômeno de acordo com a literatura [78], corroborando mais uma vez com
a possibilidade da coexistência das fases  e  na liga Fe-25Cr.
Na liga Fe-25Cr com adição de 0,2% de ítrio (Figura 6.8), nota-se, porém, a
ocorrência de dois eventos distintos: presença de ilhas de segregação de carbono nas
vizinhanças do contorno do grão (Fig. 6.8e) e precipitação de fase rica em Y (Fig. 6.8d,
sendo vista com mais detalhes na Figura 6.9 e Tabela 6.3). Quanto ao primeiro evento,
HOFMANN e LEIĈEK [79] consideram que a distribuição não homogênea de soluto,
no contorno do grão ou em suas regiões adjacentes, é o resultado da interação do soluto
com defeitos estruturais do material. De acordo com RAABE et al. [80], a segregação
pode ser forte o bastante para finalmente resultar em uma transformação de fase ou
promover a formação de fases secundárias. Para a liga Fe-25Cr-0,2Y, embora a Figura
6e apresente uma segregação significativamente alta de C, sua quantidade total na
amostra é baixa e parece ocorrer independentemente da presença de outros solutos (Cr,
Y e N). Considerando apenas os elementos intersticiais dessa liga (0,08% de C e 0,15%
de N), observa-se que suas concentrações são próximas dos aços comerciais 430 e 304
(Tabela 5.1). Vale também destacar que seu teor de carbono é particularmente inferior
ao da liga Fe-25Cr (0,17% de C), onde carbonetos de Cr foram encontrados.
Para os precipitados ricos em ítrio (Fig. 6.8d), verifica-se que os mesmos se
localizam nos contornos dos grãos. Esses precipitados são mais bem observados na
Figura 6.9 que corresponde à região I com maior aumento, destacada na Fig. 6.8d. As
análises pontuais por EDS, Tabela 6.3, mostram que seus teores de Fe e Cr (pontos 2 e
4) são levemente menores em relação aos da matriz ferrítica (ponto 5) que, por sua vez,
não apresentou nenhuma indicação da presença do ítrio. Esse fato é coerente com os
resultados dos parâmetros de rede para a fase Fe-α apresentados na Figura 6.5, os quais
se mantiveram inalterados para a liga com adição de 0,2% de Y.
As altas concentrações de ítrio de 15,38% e 12,07% nos pontos 2 e 4,
respectivamente, podem estar relacionadas à precipitação da fase intermetálica ternária
YFe12-xCrx (fase ), ao levar em conta a composição da liga na isoterma a 500°C
proposta por HE et al. [54]. Como dito anteriormente, existem poucos dados
termodinâmicos na literatura para o sistema Fe-Cr-Y, principalmente, em temperaturas
mais altas. O trabalho de MUTHAIAH et al. [81] aponta, entretanto para a fase binária
Fe17Y2 identificada na liga Fe-15Cr-1Y tratada a 1000°C por 1h, mas sua concentração
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de Cr é consideravelmente menor em relação a liga estudada, o que pode resultar em
outros tipos de fases.
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(a)
Segregação
do carbono
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(e)

(f)
Segregação
do carbono

Figura 6.8. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr-0,2Y (a) em região contendo
segregação de carbono, e precipitados ricos em ítrio nos contornos de grãos, como
indicam os mapas de distribuição dos elementos Fe (b), Cr (c), Y (d), C (e) e N (f)
(Aumento de 1000x). Ataque químico: solução de ácido oxálico (H2C2O4) diluído a
10%.
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Figura 6.9. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr-0,2Y e mapa de distribuição de Y na
região correspondente ao detalhe I da figura anterior. Os pontos de 1 a 5 são
especificados na Tabela 6.3.

Tabela 6.3. Composições obtidas por EDS da liga Fe-25Cr-0,2Y (% em peso).
Ponto
1
2
3
4
5

Fe
74,11
67,66
42,63
65,79
76,18

Cr
25,62
16,96
50,01
22,14
23,82

Y
0,27
15,38
7,36
12,07
0,00

Os resultados por EDS dos demais pontos apresentados na Tabela 6.3 implicam
ainda na coexistência de mais duas fases. Desta forma, nota-se que as concentrações de
Fe e Cr do precipitado indicado como ponto 1 (Figura 6.9) são semelhantes às
concentrações da matriz ferrítica (ponto 5), podendo corresponder à formação de ferrita
secundária. Pelo reduzido tamanho do precipitado, a concentração de 0,27% de Y seria
então oriunda da interferência de precipitados ricos em Y que o circundam. Com relação
ao ponto 3, verifica-se que seu teor de Cr é alto quando comparado com outros
precipitados. Neste caso, é importante ressaltar que esse valor de Cr está dentro do
campo de estabilidade da fase  no sistema Fe-Cr, cuja reação α   ocorre a 821°C,
como mostra a Figura 4.1. O valor de 7,36% de Y parece também superestimado, o que
é bem plausível considerando o menor tamanho do seu precipitado e a presença de fases
ricas em Y ao seu redor. Assim, pode-se dizer que em uma parte significativa dos
contornos dos grãos da liga Fe-25Cr-0,2Y houve a formação das fases ferrita secundária
e  e, mais predominantemente, da fase intermetálica rica em ítrio, do tipo YFe12-x Crx
ou Fe17Y2.
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A Figura 6.10 e Tabela 6.4 apresentam os resultados para a liga Fe-25Cr-0,2Ti, os
quais mostram que uma pequena quantidade de Ti não permaneceu em solução sólida
na matriz, ao levar em conta as análises por EDS nos pontos 1 e 2 (Tabela 6.4). As altas
concentrações de Fe e Cr nesses pontos em discordância com seus mapas de
distribuição (Figuras 6.10b e 6.10c) indicam que houve uma interferência significativa
da matriz nas análises realizadas. Os mapas de distribuição, portanto são mais
elucidativos quanto à natureza dos precipitados, e apontam para a existência de nitretos
e carbonetos de titânio (TiN e TiC), principalmente, ao verificar as distribuições de C e
N nessas regiões, apresentadas nas Figuras 6.10e e 6.10f, respectivamente. Os teores de
0,06% de C e 0,18% de N dessa liga (Tabela 5.1) são análogos aos observados na liga
contendo 0,2% de Y, entretanto nenhum tipo de carboneto ou nitreto foi encontrado na
liga Fe-25Cr-0,2Y.
De acordo com TOMARI et al. [82], a formação de TiC e TiN ocorre entre 900°C
e 1000°C, o que é coerente com a presença desses precipitados na liga Fe-25Cr-0,2Ti
conformada a 980°C. Além disso, é bem conhecido na literatura que a adição do titânio
promove o controle de intersticiais em aços inoxidáveis permitindo a precipitação de
compostos estáveis como TiN, TiC e Tix(C,N)y que, desta forma, inibem a formação de
carbonetos de cromo altamente prejudiciais a resistência à corrosão [83]. Vale ressaltar
que para esta composição não foi possível detectar a fase , diferentemente das ligas
Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y. VASILYUK e BUTENKO [84], ao considerar os cálculos de
vacâncias eletrônicas, propuseram que o Ti retarda a formação de . Entretanto, vários
trabalhos na literatura, como citado anteriormente, relatam que o titânio acelera sua
precipitação [45, 85]. Para BLACHOWSKI et al. [39,47], isso ocorre em teores ≤ 1,5%
de Ti (% em átomos), com taxa mais alta para as ligas contendo 0,3% de Ti.
Assim como na liga com adição de 0,2% de Y, foi também observada, em
algumas regiões dessa amostra, ilhas de segregação de carbono, como exemplificado na
Figura 6.11. Entretanto, seu acúmulo se deu mais em locais específicos dos contornos
dos grãos do que em suas vizinhanças (Figura 6.8e). A isso se deve acrescentar ainda o
fato da existência de grãos mais propensos ao fenômeno. Neste caso, os trabalhos
realizados por THOMAS e CHALMERS [86] e WATANABE, KITAMURA e
KARASHIMA [87] mostram que a segregação no contorno do grão aumenta com o
aumento do ângulo de mesorientação entre grãos adjacentes.
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Outro estudo mais recente, envolvendo microscopia de alta resolução, tem
indicado que os contornos dos grãos poderiam consistir de uma ou mais camadas
adsorvidas (segregadas) de soluto [80]. A segregação de soluto nos contornos dos grãos
é um tema de alta relevância, pois sua presença pode reduzir a tolerância a danos de
materiais estruturais.
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Figura 6.10. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr-0,2Ti (a) e seus respectivos mapas de
distribuição para os elementos Fe (b), Cr (c), Ti (d), C (e) e N (f) (Aumento de 4000x).
Ataque químico: solução de ácido oxálico (H2C2O4) a 10%.
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Tabela 6.4. Composições obtidas por EDS da liga Fe-25Cr-0,2Ti (% em peso).
Ponto
1
2
3

Fe
66,06
61,06
74,05

(a)

Cr
20,79
18,97
22,58

Ti
6,72
15,05
0,08

C
5,99
3,83
2,73

N
0,44
1,08
0,56

(b)

Segregação do
carbono

(c)

(d)
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(f)

Segregação
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Figura 6.11. Imagem (MEV/ES) da liga Fe-25Cr-0,2Ti (a) em região contendo
segregação de carbono como indicam os mapas de distribuição dos elementos Fe (b), Cr
(c), Ti (d), C (e) e N (f) (Aumento de 1000x). Ataque químico: solução de ácido oxálico
(H2C2O4) diluído a 10%.
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6.2. COMPORTAMENTO MECÂNICO
A avaliação mecânica das ligas Fe-25Cr, com e sem adições de outros elementos,
e dos aços comerciais foi realizada através do ensaio de Dureza Vickers (HV). Na
Figura 6.12 verifica-se que dentre os materiais estudados, o aço inoxidável 430 foi o
que apresentou o menor valor de dureza, (156,8 ± 9,4) HV, devido aos seus baixos
teores de Cr (15,88%) e de C (0,07%), como mostra a Tabela 5.1. No caso do carbono, é
importante destacar que os átomos intersticiais possuem altos campos de deformação ao
seu redor que interagem com as discordâncias, promovendo, desta forma, um aumento
significativo da resistência mecânica [88]. Além disso, é provável que esse material
esteja na condição recozida, tratamento térmico que tem como um dos objetivos
diminuir a dureza para melhorar sua usinabilidade e aliviar as tensões decorrentes da
conformação mecânica. Neste aspecto, o valor obtido é coerente com os valores
observados na literatura, onde o máximo alcançado é de 180 HV [1].
280
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260

Dureza Vickers

250
240
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220
210
200
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180
170
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150
140
Fe-25Cr

Fe-25Cr-0,2Ti Fe-25Cr-0,2Y
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430

Materiais Metálicos

Figura 6.12. Valores de dureza Vickers das ligas Fe-25Cr com e sem adições de outros
elementos após laminação a 980°C, e dos aços inoxidáveis austenítico (304) e ferrítico
(430).
O aço inoxidável 304 apresentou um valor de dureza um pouco maior (178,7 ±
9,4) HV e dentro da faixa aceitável para aços dessa classe [89]. Seu teor de carbono de
0,07% (Tabela 5.1) é, no entanto, semelhante ao valor verificado para o aço 430
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(0,07%), e o efeito dos contornos dos grãos como barreiras à movimentação das
discordâncias também não parece ser a causa para o aumento da dureza, uma vez que
seus tamanhos dos grãos são comparativamente iguais (8,78 ± 3,69 μm para o 304 e
11,83 ± 5,58 μm para o 430), como visto anteriormente. Isso leva a crer que o maior
valor alcançado é proporcionado pelo aumento das concentrações de Cr, Ni e Al em
relação ao tipo 430, os quais causam endurecimento por solução sólida [1,7].
Na liga Fe-25Cr foi observado o maior valor de dureza dentre todas as amostras,
(257,9 ± 9,5) HV. Esse fato está de acordo com o percentual de carbono de 0,17%, o
mais alto apresentado nesse estudo (Tabela 5.1). Contudo, vale ressaltar que todas as
novas ligas ferrosas apresentaram valores de dureza mais altos que os aços inoxidáveis
investigados, sendo suas concentrações de Cr (> 24%) bastante superiores àquelas
encontradas nos materiais comerciais (15,88% para o 430 e 17,39% para o 304),
permitindo que as primeiras tenham um endurecimento adicional da matriz por solução
sólida [90], e que se sobrepõe até mesmo ao efeito dos contornos dos grãos, bastante
acentuado nos aços comerciais, como discutido na seção 6.1.1. Isso mostra que o teor de
Cr, de certo modo, foi mais preponderante do que o efeito do carbono e do tamanho do
grão.
Neste grupo, a liga contendo 0,2% de Ti apresentou uma redução significativa no
valor de dureza (211,3 ± 7,3) HV, compatível com o baixo teor de C (0,06%), que tem
valor menor em uma ordem de grandeza. A liga contendo 0,2% de Y, por sua vez,
apresentou uma leve tendência de queda em relação a essa última, cuja dureza foi de
(202,2 ± 7,4) HV, embora a quantidade de carbono tenha sido um pouco maior (0,08%).
Neste caso, vale lembrar que os resultados de parâmetro de rede (Figura 6.5) e EDS
(ponto 5, Tabela 6.3) indicam que não existe solubilidade do Y na ferrita, isto quer dizer
que tal elemento de liga não contribui para o seu endurecimento por solução sólida.
Ainda em relação às ligas produzidas, foi verificado que tanto o Cr quanto o Ti
formam compostos com C e N, reduzindo as concentrações de intersticiais na matriz.
Entretanto, é improvável que tais precipitações tenham influência significativa na
dureza já que suas quantidades são extremamente baixas. O mesmo pode ser dito sobre
as precipitações de outras fases na liga Fe-25Cr (fases  e ) e Fe-25Cr-0,2Y (fase
intermetálica rica em Y, ferrita secundária e fase ) e das segregações de carbono
existentes naquelas contendo 0,2% de Ti e 0,2% de Y, onde, em todos os casos,
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ocorreram preferencialmente nos contornos dos grãos ou em suas vizinhas. É inegável
que estes apresentem efeitos sobre as propriedades mecânicas, mas essas
particularidades não podem ser adequadamente observadas por esse ensaio.
6.3. RESISTÊNCIA À CORROSÃO
A resistência à corrosão das ligas produzidas neste trabalho foi avaliada através de
ensaios de imersão e eletroquímicos. Com o objetivo de manter um critério de
comparação com materiais já bem estabelecidos comercialmente, os aços inoxidáveis
430 e 304 foram submetidos aos mesmos ensaios que as demais ligas. A seguir serão
apresentados os resultados obtidos.
6.3.1. Ensaios de Imersão e o Efeito da Temperatura
Sabe-se que as formas de corrosão por pite e por frestas são muito comuns em
aços inoxidáveis, por esse motivo as ligas ferrosas produzidas para este estudo e os aços
comerciais 430 e 304 foram submetidos a ensaios de imersão com variação de
temperatura em condições baseadas às descritas na norma ASTM G48-11, empregada
para tais tipos materiais quando expostos em ambientes oxidantes de íons cloretos. Na
Figura 6.13 são apresentadas as imagens dos aços comerciais e das ligas ferrosas após
imersão por 72h em temperatura de 25°C em meio de NaCl a 3,5%. Através de uma
análise visual pôde se observar que, de modo geral, houve pouca alteração nas
superfícies de todas as ligas. Contudo, nos aços comerciais, sobretudo no AI-430, é
possível verificar regiões de ataques localizados na interface metal/resina (corrosão por
frestas).
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Figura 6.13. Imagens dos aços inoxidáveis e ligas ferrosas após 72h de imersão em
NaCl a 3,5% em temperatura ambiente (25°C).
Com relação às ligas produzidas, é difícil observar regiões de ataque a olho nu,
entretanto em alguns corpos de prova, principalmente, da liga contendo ítrio, as imagens
mostram a possibilidade de corrosão por frestas, como indicada na Figura 6.13. Para
comprovar a ocorrência desse tipo de corrosão e investigar a presença de pites, uma vez
que estes não foram detectados a olho nu, uma análise com o auxílio de um microscópio
óptico foi realizada e as imagens obtidas antes e após o ensaio são apresentas na Figura
6.14.
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Figura 6.14. Imagens (Microscopia Óptica) das superfícies dos aços comerciais e as
ligas ferrosas antes e após 72h de imersão em NaCl a 3,5% a temperatura de 25°C.
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De acordo com as imagens, não se observa a presença de pites em nenhum dos
materiais testados, apenas alguns arrancamentos decorrente da etapa de lixamento. Esse
fato pode ser comprovado analisando as imagens obtidas antes do ensaio, onde se pode
notar a existência dos mesmos.
Sabe-se que em aços não estabilizados, como é o caso dos aços inoxidáveis
comerciais 430 e 304, e das ligas ferrosas deste estudo, há a formação de precipitados
[74]. Esses precipitados durante o processo de lixamento podem ser removidos
mecanicamente provocando esse tipo de falha no material. De acordo com a discussão
da seção 6.1.1.1 (fases secundárias), em todas as ligas ferrosas foram encontrados
precipitados: na liga Fe-25Cr foram encontrados carbonetos e nitretos de cromo (CrxCy
e Cr2N); na liga Fe-25Cr-0,2Y, precipitados ricos em ítrio (YFe12-x Crx ou Fe17Y2); e na
liga Fe-25Cr-0,2Ti, os resultados apontam para a existência de nitretos e carbonetos de
titânio (TiN e TiC). Assim, quando se compara as imagens antes e após o ensaio de
imersão (Figura 6.14), pode-se notar que houve um aumento da área do arrancamento,
mostrando que esse defeito se constitui em uma região mais suscetível ao ataque quando
o material é exposto a um meio corrosivo e provavelmente serão locais preferenciais
para a nucleação de futuros pites.
Na Figura 6.14 pode-se confirmar a presença da corrosão por frestas somente para
os aços comerciais e a liga Fe-25Cr-0,2Y, conforme já indicada na inspeção visual
apresentada na Figura 6.13. Vale ressaltar que a corrosão por frestas é uma corrosão
localizada provenientes de regiões em que o meio corrosivo, principalmente, na
presença de íons cloretos, pode infiltrar em falhas e permanecer em condições
estagnadas. Neste caso, as frestas foram formadas entre a resina e o metal e, no ensaio
realizado a 25ºC, somente as ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Ti apresentaram uma boa
resistência a esse tipo de corrosão.
Com o objetivo de avaliar melhor as ligas ferrosas, ensaios de imersão também
foram realizados a 50ºC e 70ºC. O comportamento observado nas amostras para a
temperatura de 50ºC foi muito semelhante ao observado na temperatura de 25ºC, onde
somente os aços comerciais e a liga Fe-25Cr-0,2Y apresentaram corrosão por frestas. O
aumento da temperatura de 25ºC para 50ºC não potencializou de forma significativa a
corrosão e por este motivo as imagens não serão aqui apresentadas. O comportamento
em relação às regiões de arrancamento foi também similar para as ligas nessas
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condições de ensaio. Por outro lado, para a maior temperatura investigada (70ºC)
observou-se claramente o efeito desse parâmetro no processo corrosivo em todas as
ligas estudadas, como mostra a Figura 6.15.
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Figura 6.15. Imagens dos aços inoxidáveis e ligas ferrosas após 72h de imersão em
NaCl a 3,5% em temperatura ambiente (70°C).
Assim, é possível observar a 70ºC que, mesmo na inspeção visual, todas as
amostras sofreram corrosão por frestas após 72h de imersão em NaCl a 3,5%. A
presença de pites não pôde ser confirmada a olho nu, então foi realizada uma
investigação mais minuciosa através de um microscópio óptico e as imagens são
apresentadas na Figura 6.16.
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Figura 6.16. Imagens (Microscopia Óptica) das superfícies dos aços comerciais e as
ligas ferrosas antes e após 72h de imersão em NaCl a 3,5% a temperatura de 70°C.
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De acordo com as imagens a presença de pites novamente não é observada nas
condições testadas. No entanto, a ocorrência de corrosão por frestas e o ataque
preferencial nas regiões de arrancamento é mais uma vez confirmado. O ensaio de
imersão com variação da temperatura mostrou através das análises de microscopia
óptica e inspeção visual que o aumento da temperatura de 25ºC para 50ºC não foi
significativo para potencializar os processos corrosivos nas ligas testadas. Contudo,
quando a temperatura se eleva para 70ºC os processos corrosivos são ativados.
LOTO [91] avaliou através da polarização potenciodinâmica, o efeito da elevação
da temperatura na resistência à corrosão dos aços inoxidáveis austeníticos SS2562 e
S31603 em meio de 2,5M H2SO4/3,5% NaCl, nas temperaturas de 35ºC, 45ºC, 60ºC e
80ºC. Segundo o autor, o aço SS2562 mostrou-se mais suscetível à influência da
temperatura que o aço S31603. Embora, as taxas de corrosão tenham aumentado com a
elevação da temperatura nos dois aços, esse aumento foi muito mais pronunciado para o
SS2562. Além disso, em ambos os casos a influência da temperatura só foi efetivamente
importante em incrementos maiores que 25ºC. As taxas de corrosão aumentaram
significativamente com a variação de 35ºC para 60ºC e mais ainda de 35ºC para 80ºC.
As análises de superfícies realizadas para o AI-430, AI-304 e as ligas ferrosas
produzidas para este estudo não sugerem mudanças significativas nos processos
corrosivos quando o aumento de temperatura foi de 25ºC. No entanto, quando o
incremento foi de 45ºC as superfícies se mostraram mais atacadas, uma vez que a
agitação das espécies corrosivas presentes no eletrólito foi elevada.
Ao comparar as Figuras 6.13 (ensaio a 25ºC) e a Figura 6.15 (ensaio a 70ºC) é
possível observar que na maior temperatura a resina utilizada para embutimento das
amostras iniciou um processo de degradação. O aspecto desta é claramente diferente do
observado no ensaio a 25ºC e no ensaio a 50ºC, o qual não foi apresentado. Com o
aumento da temperatura a resina mostra mudanças na coloração e no brilho,
características condizentes com algum tipo de degradação do material. A instabilidade
da resina na temperatura de 70ºC pode ter influenciado o processo corrosivo, pois com o
início da degradação do material polimérico pode ter ocorrido uma perda da aderência
na interface metal/resina que permitiu uma maior penetração do eletrólito e favoreceu o
processo corrosivo.
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Contudo, é importante ressaltar que provavelmente não ocorreu alteração na
composição do eletrólito, pois o pH das soluções foram medidos antes e após a
realização de todos os ensaios e em nenhum caso foi observada variação que sinalizasse
alteração na composição do meio em função da degradação inicial da resina. No início
do ensaio o pH era em torno de 7,3 e ao final seu valor era em torno de 7,5 em todas as
temperaturas estudadas. Além disso, os aspectos da solução em termo de coloração e
odor também se mantiveram estáveis durante os ensaios.
De modo geral, os resultados sugerem que as ligas ferrosas são menos suscetíveis
a corrosão por frestas com a variação da temperatura que as ligas comerciais, fato
provavelmente relacionado aos diferentes teores de Cr nas composições dos materiais e
aos diferentes tipos de precipitados. De acordo com a Tabela 5.1, os aços 430 e 304
apresentam 15,88 e 17,39% de Cr, já as ligas ferrosas apresentam cerca de 25% de Cr,
em torno de 9% a mais que as ligas comerciais. Desta forma, a camada de Cr2O3,
responsável por garantir a resistência à corrosão desses materiais, apresenta um
comportamento mais estável em temperaturas mais elevadas nas amostras com teores
mais altos de Cr. Segundo XU et al. [92], por exemplo, a medida que o teor de Cr
aumenta é possível observar uma diminuição das taxas de corrosão das ligas devido a
formação de um filme passivo homogêneo sobre a superfície metálica. Vale destacar
também, que a presença de precipitados como carbonetos de cromo nas ligas comerciais
contribui de forma negativa para a resistência a corrosão [83].
Em relação às ligas ferrosas, embora os resultados indiquem que a liga contendo
ítrio apresentou o pior comportamento, o ensaio de imersão não forneceu informações
suficientes para estabelecer de forma coerente o efeito da temperatura na resistência à
corrosão desses materiais. É importante ressaltar que dentre as ligas ferrosas, a
composição com 0,2% de Y apresenta inicialmente uma microestrutura mais propícia a
sofrer corrosão, pois a presença dos precipitados ricos em Y, localizados nos contornos
dos grãos, e das fases  e ferrita secundária geram uma microestrutura mais heterogênea
que propiciará a formação de várias micropilhas galvânicas. No entanto, esse
comportamento precisa ser mais bem investigado por ensaios eletroquímicos.
Na próxima seção são apresentados os ensaios eletroquímicos realizados nas ligas
ferrosas e nas ligas comerciais. Entretanto, em virtude do pouco tempo disponível para
realização deste trabalho e do volume de ensaios eletroquímicos planejados para
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investigar criteriosamente a resistência à corrosão das ligas, optou-se por realizar tais
estudos somente a 25ºC. Neste aspecto, vale salientar que, embora os processos
corrosivos sejam possivelmente potencializados com o aumento da temperatura, os
estudos mostram que o comportamento corrosivo tende a se manter entre os materiais
testados. WANG et al. [21], por exemplo, estudaram o comportamento corrosivo de
ligas de magnésio com diferentes adições de Y em 25°C e 93°C, e verificaram que os
materiais com menor resistência à corrosão a temperatura ambiente mantiveram a
mesma condição ao aumentar a temperatura para 93°C.
6.3.2. Curva de polarização anódica e monitoramento de OCP
As curvas de polarização anódica das ligas ferrosas e dos aços inoxidáveis
comerciais são apresentadas na Figura 6.17, onde se pode observar que as amostras
apresentam comportamento típico de metais que sofrem passivação com formação de
um patamar de corrente seguido de uma região de corrosão ativa, onde a corrente
aumenta continuamente. É importante ressaltar que as ligas ferrosas estudadas, assim
como os aços comerciais, possuem um elevado teor de cromo em suas composições,
elemento essencial para a passividade desses metais pela formação do óxido protetor
Cr2O3. Outro fato importante a ser observado é que as ligas se passivam desde o OCP
(Potencial de circuito aberto). No detalhe da Figura 6.17, verifica-se que a liga Fe-25Cr0,2Ti possivelmente forma um óxido mais estável e resistivo que os formados nas
demais composições. Isso pode ser confirmado pelo perfil da curva de polarização, onde
se observa maior região de passivação e a ausência de oscilações na corrente dentro
dessa mesma região. Em relação às outras ligas, os filmes de óxidos formados são
menos estáveis, fato esse justificado pela menor região de passivação e a instabilidade
da corrente, sobretudo para a liga com 0,2% de Y.
As curvas de polarização anódica também revelaram que todas as ligas ferrosas
apresentam potenciais de Pite (E Pite) superiores aos das ligas comerciais. O potencial de
pite é caracterizado como o potencial a partir do qual a densidade de corrente anódica
volta aumentar, indicando o surgimento de defeitos na camada do filme de óxido. Esses
defeitos são normalmente devido à presença de pelo menos um pite que nucleia e cresce
continuamente, ou ainda corrosão por frestas no material. Uma vez que estes são
formados, a camada de óxido não atua mais como uma barreira protetora e permite a
passagem de eletrólito e íons agressivos em direção ao metal para continuar os
57

processos corrosivos. Na Figura 6.17 são indicados os Epite de todas as ligas envolvidas
neste estudo, onde as ligas comerciais apresentam E pite próximos que são identificados
como EPite (1). As ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y também apresentam potenciais de pites
próximos, sendo estes sinalizados com Epite (2) e a liga com 0,2% de Ti obteve o maior
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Figura 6.17. Curvas de polarização anódicas dos aços inoxidáveis 304 e 430 e das ligas
Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti em meio de NaCl a 3,5% na temperatura de
25ºC.
A Tabela 6.5 apresenta os parâmetros eletroquímicos dos aços comerciais e das
ligas ferrosas obtidas através das curvas de polarização anódica. Conforme dito
anteriormente, os potenciais de pite mostram diferenças significativas, principalmente
quando se compara a liga Fe-25Cr-0,2Ti com as demais. São cerca de 0,500V acima das
ligas comerciais e 0,170 V acima das outras ligas ferrosas. Esse comportamento mostra
que a liga contendo Ti apresenta uma maior resistência à corrosão por pite.

Tabela 6.5. Parâmetros eletroquímicos aproximados dos aços comerciais e das ligas
ferrosas.
Ligas
Epite (V)
Ecorr (V)

AI-430
0,1750,003
-0,1350,019

AI-304
0,2300,004
-0,1430,004

Fe-25Cr
0,5830,031
-0,1520,003

Fe-25Cr-0,2Y
0,5450,017
-0,1470,001

Fe-25Cr-0,2Ti
0,7470,018
-0,1540,006
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O melhor desempenho das ligas ferrosas comparado com as ligas comerciais
pode ser novamente justificado pelos maiores teores de cromo. Sabe-se que os aços
inoxidáveis com teores de cromo acima de 12% sofrem passivação e quanto mais
elevada a concentração desse elemento mais estável e protetor é o filme do óxido [74].
Convém salientar que os ensaios realizados nos aços comerciais têm como objetivo
comparar seus desempenhos com os das ligas produzidas, uma vez que na literatura já é
bem fundamentado o comportamento corrosivo desses materiais [93-97]. Assim, as
discussões serão mais voltadas para o entendimento do comportamento das ligas Fe25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti frente à corrosão em meio de NaCl a 3,5%. Desta
forma, sendo o teor de cromo fixo nas três composições, pode-se dizer que os elementos
de liga Y e Ti são os responsáveis por provocar mudanças microestruturais que
influenciam diretamente na resistência à corrosão.
No caso da liga contendo 0,2% de Y, o detalhe na curva de polarização da Figura
6.17 mostra uma grande instabilidade na corrente dentro da região de passivação. Esse
comportamento pode ser referente à quebra do filme passivo por ação local dos íons
cloretos ou dissolução da camada em função da alta polarização.
Outra possibilidade diz respeito ao efeito microestrutural da liga. Segundo WEST
[98], que avaliou o comportamento eletroquímico de aços inoxidáveis em meio
fortemente alcalino, a curva polarização anódica é o resultado da sobreposição dos
efeitos das diversas fases presentes no material sendo que quanto mais heterogênea é
essa microestrutura, mais picos de corrente anódica podem aparecer. Na seção onde as
fases secundárias foram discutidas, verifica-se que a liga contendo ítrio apresenta a
microestrutura mais complexa. Os resultados apontam para a presença da ferrita
secundária, fase  e da fase intermetálica rica em ítrio em uma matriz ferrítica. Vale
ressaltar que, embora as demais ligas ferrosas apresentem microestrutura com mais de
uma fase, esse comportamento é pouco notado na liga Fe-25Cr, e não observado na liga
Fe-25Cr-0,2Ti. Na liga Fe-25Cr, além de carbonetos ricos em cromo, há evidências de
formação das fases  e . Essas fases são também ricas em cromo e causam um
empobrecimento desse elemento na matriz, agindo de forma deletéria na resistência à
corrosão. Por outro lado, na liga contendo 0,2% de Ti não foi verificada nenhuma das
fases secundárias citadas acima, somente carbonetos e nitretos de titânio que favorecem
a resistência à corrosão do material [83].
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Embora, praticamente não existam diferenças entre os potenciais de corrosão
(Ecorr) das ligas (Tabela 6.5), um monitoramento do OCP realizado durante 1h revelou
comportamentos diferentes, como pode ser observado na Figura 6.18. Inicialmente é
observado um aumento no Ecorr de todas as ligas, sendo esse aumento mais significativo
para aço 430. A liga Fe-25Cr, mostra uma queda de potencial em torno de 160s,
sugerindo que algum defeito ocorreu na camada de óxido, entretanto a camada se refaz
rapidamente, pois o potencial volta aumentar e se mantém até o final do ensaio. Por
outro lado, o comportamento do OCP da liga Fe-25Cr-0,2Y é bem diferente, durante
todo o tempo de monitoramento o potencial varia constantemente, especialmente, nos
primeiros minutos.
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Figura 6.18. Monitoramento do potencial de circuito aberto (OCP) dos aços AI-430, AI304 e das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti.
A liga Fe-25Cr-0,2Ti parte do mesmo potencial que a liga Fe-25Cr, no entanto
sua curva não mostra qualquer sinal de oscilação durante todo o ensaio, além de
alcançar valores mais altos de potencial, indicando mais uma vez que o filme formado é
mais resistivo e mais estável que as demais ligas estudadas. A Figura 6.18 ainda revela
que a liga com 0,2% de Ti mostra um comportamento, em termos de valores de
potenciais, ligeiramente inferior ao do aço 304, contudo, vale lembrar que o Al e o Ni
presentes nesta liga influenciam positivamente na melhoria da resistência à corrosão. De
modo geral, após 2100s os potenciais parecem estabilizar.
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Após o ensaio de polarização anódica, as superfícies das ligas foram analisadas
por microscopia eletrônica de varredura para verificar se houve corrosão por frestas e
por pites que justificasse o aumento da densidade de corrente. As imagens obtidas
próximas às interfaces liga/resina são apresentadas nas Figuras 6.19a-e.
A presença de pites e a corrosão por frestas são claramente observadas em todas
as ligas. No entanto, as ligas comerciais mostram um grau de desgaste superior às ligas
ferrosas, tanto na corrosão por frestas quanto na corrosão por pites. Embora, os
comportamentos eletroquímicos dos aços inoxidáveis sejam semelhantes (Figura 6.17),
a curva de polarização do tipo 430 apresenta maiores valores de densidades de corrente
em relação à do aço 304. Essa diferença é mais bem compreendida analisando as
Figuras 6.19a-b que representam as superfícies para o 430 e o 304, respectivamente. Os
pites formados no aço 430 apresentam diâmetros maiores e vários pites menores são
também observados. Além disso, a corrosão por fresta parece mais intensa quando
comparada ao 304. Esse comportamento novamente pode ser explicado pela
composição desses materiais. O aço 304, além de possuir um maior teor de Cr que o aço
430, também contém teores mais elevados de Al e Ni, dois elementos utilizados por
aumentar a resistência à corrosão de várias ligas metálicas, conforme já mencionado
anteriormente.
Em relação às ligas ferrosas produzidas para este estudo, as imagens mostram
coerência com a resposta eletroquímica. As ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y apresentam
superfícies bem mais atacadas que a liga Fe-25Cr-0,2Ti (Figura 6.19e), cujo
comportamento é condizente ao observado nas curvas de polarização. A maior região de
passivação e o Epite mais elevado indicam que a presença do Ti, ainda que em baixa
concentração, permitiu à formação de uma camada de óxido mais resistente a ação
localizada dos íons cloretos, responsáveis por provocar a surgimento de pites no meio
estudado. A liga contendo Y embora tenha deslocado, somente acima do potencial de
pite (Epite2), a curva de polarização para regiões de menores densidades de corrente que
as observadas para a liga Fe-25Cr, foi tão severamente atacada quanto à liga sem esse
elemento, conforme as Figuras 6.19c e 6.19d.
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Figura 6.19. Imagens (MEV/ES) das superfícies dos aços inoxidáveis 430 (a) e 304 (b)
e das ligas Fe-25Cr (c), Fe-25Cr-0,2Y (d) e Fe-25Cr- 0,2Ti (e) após ensaio de
polarização anódica mostrando a região correspondente à interface liga/resina.
Para as ligas produzidas nesse estudo foi realizada uma investigação mais
criteriosa de suas superfícies através de imagens de elétrons secundários, as quais são
apresentadas na Figura 6.20. Para a liga Fe-25Cr verificou-se a presença de pites de
variados diâmetros e profundidades, conforme mostram as Figuras 6.20a e 6.20b. No
detalhe (I) da Figura 6.20b é possível observar a existência de micropites dentro do pite
maior. Outro fato que merece destaque é a formação de pites, ao que tudo indica, na
região do contorno de grão, como mostra a Figura 6.20c.
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Figura 6.20. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr após ensaio de
polarização anódica mostrando a presença de pites de diferentes tamanhos (a-b) e de
corrosão intergranular (c), indicada por setas. O detalhe I mostra a existência de
micropites dentro do pite apresentado em (b).
As imagens de elétrons secundários, os mapas de distribuição dos elementos e a
análise por espectroscopia de energia dispersiva, apresentadas para essa liga na seção
6.1.1.1, indicaram a presença de fases intermetálicas no contorno de grão que
empobrecem a matriz de cromo e são prejudiciais à resistência à corrosão. Além disso, a
precipitação carbonetos e nitretos de cromo, que normalmente ocorre ao longo dos
contornos dos grãos, diminuem a quantidade desse elemento nas regiões vizinhas
gerando zonas suscetíveis ao ataque localizado, produzindo desta forma corrosão
intergranular. Na literatura, já é bem difundido que o principal mecanismo de corrosão
intergranular em aços inoxidáveis é através da formação de carbonetos nos contornos
dos grãos [1,74,99].
Nas imagens obtidas para liga Fe-25Cr-0,2Y, Figura 6.21a-c, nota-se a formação
de pites aparentemente menos profundos e com menores diâmetros que os formados na
liga Fe-25Cr. No detalhe (I) da Figura 6.21b também é observado, embora em menor
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quantidade, a existência de micropites dentro do pite maior, mas o detalhe revela ainda
que os pites menores se coalescem comprometendo grandes áreas do material.
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I

I

Figura 6.21. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr-0,2Y após ensaio de
polarização anódica mostrando a presença de pites de diferentes tamanhos (a-c). O
detalhe I mostra a existência de micropites que se coalescem comprometendo grandes
áreas.
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predominantemente os precipitados ricos em Y, provavelmente do tipo YFe12-x Crx ou
Fe17Y2, localizados nos contornos de grãos, além das fases ferrita secundária e  (
Figuras 6.8 e 6.9 da seção 6.1.1.1). Contudo, nas condições de polarização estabelecidas
não foram identificadas regiões que caracterizassem a corrosão intergranular para essa
liga. No entanto, a existência de fases com composições diferentes localizadas nos
contornos de grão aponta para a possibilidade da ocorrência desta forma de corrosão.
Essa heterogeneidade microestrutural pode gerar uma diferença significativa entre os
potenciais das fases presentes nessa região de contorno, uma vez que existem fases mais
ricas em cromo e outras mais ricas em Y e Fe. Os potencias padrão de redução dos
elementos presentes na liga são apresentados abaixo:
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Fe2+ + 2-  Fe0

E0= - 0,44V

Cr3+ + 3-  Cr0

E0= - 0,74V

Y3+ + 3-  Y0

E0= - 2,37V

O cromo e o ítrio apresentam potenciais de redução menos nobre que o ferro, no
entanto, sabe-se que o cromo possui um comportamento passivo em vários meios
agressivos em função do cárater protetor do seu óxido. O potencial padrão de redução
do ítrio é ainda mais negativo que o do Cr, mas na literatura pouco se sabe sobre o
comportamento eletroquímico desse elemente em ligas ferrosas. Assim, para esclarecer
o comportamento do ítrio em meio de NaCl a 3,5% foi confecionado um eletrodo do
elemento puro para obtenção de sua curva de polarização anódica, a qual é apresentada
na Figura 6.22. A curva mostra que o ítrio não se passiva na faixa de potencial avaliada
e no eletrolíto estudado. Esse resultado nos leva a crer que os precipitados ricos em ítrio
atuam como anodos nas micropilhas galvânicas geradas na liga Fe-25Cr-0,2Y. Como
esses precipitados se localizam, predominantimente, nos contornos dos grãos, a
corrosão intergranular não deve ser negligenciada nesse material.
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Figura 6.22. Curva de polarização anódica do ítrio puro em meio de NaCl a 3,5%.
Na literatura, os estudos em relação ao efeito da adição de ítrio na resistência à
corrosão são voltados em sua maioria para ligas de magnésio. Enquanto alguns autores
confirmam o benefício da adição desse elemento no aumento da resistência à corrosão,
outros relatam que quando em solução sólida o ítrio é benéfico, mas quando forma
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precipitados estes contribuem negativamente para resistência à corrosão do material
devido à formação de micropilhas galvânicas [100,101]. Esse comportamento é
semelhante ao que ocorre na liga Fe-25Cr-0,2Y. Todavia, é importante ressaltar que é
escasso na literatura relatos sobre o efeito do ítrio em ligas ferrosas com alta
concentração de cromo, sobretudo no que diz respeito à resistência à corrosão.
O aumento da resistência à corrosão da liga Fe-25Cr-0,2Y observado neste
estudo, pode estar ligado à ausência de carbonetos e/ou nitretos de cromo, conforme
mostra a análise de energia dispersiva, Figura 6.9 e Tabela 6.3. Na liga com adição de
ítrio não foi detectado a presença de nitrogênio e o carbono foi encontrado sob a forma
segregada. A segregação do carbono não parece ter interferido na resistência à corrosão
do material, embora RAABE et al. [80] relatem que se houver uma forte segregação,
esta pode resultar em uma transformação de fase ou promover a formação de fases
secundárias que, dependendo da sua composição, podem fragilizar o material e reduzir a
resistência à corrosão. Contudo, neste caso, não foram identificadas fases em torno da
região segregada e nenhum ataque localizado também foi observado nessa região.
Por fim, as Figuras 6.23a-c apresentam imagens das superfícies da liga Fe-25Cr0,2Ti após a polarização para uma análise mais criteriosa. Novamente as imagens
corroboram com o comportamento eletroquímico desse material. A melhor resistência à
corrosão, indicada pelo maior potencial de pite, maior faixa de passivação e
deslocamento da curva para menores valores de densidade de corrente, reflete em uma
superfície com a presença de poucos pites em fase inicial de nucleação. Devido à alta
afinidade do titânio com o carbono e nitrogênio, foi possível observar a formação
carbonetos e nitretos de titânio que são mais estáveis e inibem a surgimento de
carbonetos ricos em cromo, melhorando a resistência à corrosão desse material [100102].
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Figura 6.23. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr-0,2Ti após ensaio de
polarização anódica mostrando a presença de pites (a-c). O detalhe I mostra um pite
com maior aumento (4.000x) destacado em (c).
Outro fato importante que pode ter contribuído para o melhor desempenho dessa
liga é a questão da solubilidade do Ti na matriz Fe-α. A Figura 6.5 mostra através da
variação do parâmetro de rede que o titânio se solubiliza na matriz, ainda que essa
solubilidade não seja completa. Contudo, o mesmo não é observado para o Y, onde
ocorre a formação de precipitados ricos nesse elemento. O fato de parte do Ti se manter
na matriz, enquanto parte é consumida para formação de carbonetos/nitretos ou
carbonitretos de titânio, gera uma superfície mais homogênea em termos de distribuição
de potencial e isso reduz a possibilidade de formação de micropilhas galvânicas,
elevando a resistência à corrosão do material.
Vale ainda lembrar que o titânio tem um potencial padrão de redução mais nobre
que o ítrio (EoTi= -1,63V, EoY= -2,37V), além disso, é bem conhecido que o titânio se
passiva em vários meios e em ampla faixa de potencial. A Figura 6.24 confirma que no
meio estudado (NaCl a 3,5%) o titânio se passiva, diferentemente do ítrio (Figura 6.22)
e atinge valores muito menores de densidade de correntes.
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Figura 6.24. Curva de polarização do titânio puro em meio de NaCl a 3,5%.
6.3.3. Cronoamperometria
Os ensaios de cronoamperometria foram realizados em três potenciais escolhidos
com base na curva de polarização anódica, reapresentada como Figura 6.25, com o
objetivo de obter informações mais completas sobre a estabilidade dos óxidos formados

E(V) Ag/AgCl

nas ligas ferrosas e nos aços comerciais.
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Figura 6.25. Curvas de polarização dos aços inoxidáveis 430 e 304 e das ligas Fe-25Cr
com os potenciais estudados na cronoamperometria.
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A cronoamperometria consiste no monitoramento da corrente que flui por meio do
eletrodo de trabalho em função do tempo a um potencial fixo. Os potenciais
selecionados são os potenciais de 0,100 V (na região de passivação comum a todos as
ligas), 0,180V (proximidade dos potenciais de pites das ligas comerciais) e 0,600V
(proximidade dos potenciais de pites das ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y).
A Figura 6.26 apresenta o comportamento da densidade de corrente durante 1h no
potencial de 0,100V. Ainda que os valores sejam bem pequenos, os aços inoxidáveis
430 e 304 são os únicos que mostram aumentos mais significativos. De fato, não era
esperado grandes aumentos na corrente nesta região de passivação e esse
comportamento é condizente com a curva de polarização. De acordo com a Tabela 6.5,
os Epite dos aços 430 e 304 são respectivamente, 0,175V e 0,230V. Esses potenciais são
relativamente próximos ao potencial fixo aplicado de 0,100V, especialmente, para o aço
430. Isso explica porque somente esses materiais indicam um aumento da corrente nesse
potencial. Nota-se que a curva do aço 430 alcança valores maiores do que o aço 304.
Além disso, é possível observar uma maior instabilidade da corrente para o aço 430.
Essa instabilidade indica que defeitos (pites ou frestas) estão sendo formados na camada
do óxido protetor e, uma vez que se formam a corrente volta aumentar.
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Figura 6.26. Cronoamperometria a um potencial constante de 0,100V dos aços
inoxidáveis 430 e 304 e das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti.
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Por outro lado, nas ligas ferrosas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y não existem
praticamente variações nas densidades de corrente até aproximadamente 2100s.
Entretanto, para um tempo superior a este, as correntes começam aumentar lentamente,
sugerindo a possibilidade do início de falhas nas camadas de óxidos. É importante
ressaltar que essas ligas têm Epite em 0,583V e 0,545V, respectivamente. Tais valores
são mais de cinco vezes acima do potencial aplicado, ou seja, em 0,100V as camadas de
óxidos das ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y são bem estáveis, pelo menos no tempo inicial
do ensaio, e oferecem proteção efetiva aos materiais. Cabe salientar que à adição de
0,2% de ítrio contribui para uma menor densidade de corrente, quando comparado à liga
Fe-25Cr, indicando a formação de um óxido mais resistivo.
Em relação à liga Fe-25Cr-0,2Ti, um comportamento ainda mais interessante é
observado. A densidade de corrente se mantém praticamente em zero durante todo o
ensaio, mostrando que um óxido bem resistivo foi formado sobre a superfície do
material. Vale lembrar que o Epite desta liga (0,747V) é bem superior ao potencial
aplicado, indicando que a liga contendo titânio apresenta a melhor resistência à corrosão
por pite entre todos os materiais testados nestas condições de estudo.
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Figura 6.27. Cronoamperometria a um potencial constante de 0,180V dos aços
inoxidáveis 430 e 304 e das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti.
A variação da densidade de corrente para o potencial de 0,180V é observada na
Figura 6.27. Inicialmente se observa o mesmo perfil estabelecido no potencial de
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0,100V, onde novamente os aços inoxidáveis obtêm as maiores densidades de correntes,
seguidos das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti. Vale salientar que o
potencial aplicado é ligeiramente acima do potencial de pite do aço inoxidável 430
(0,170V) e muito próximo do potencial de pite do aço inoxidável 304 (0,230V). Por
esse motivo foi observado um aumento brusco nas correntes para ambos os aços no
início do ensaio que, em pouco tempo, tendem a estabilizar. Mais uma vez, o aço 430
alcançou valores maiores de densidades de corrente quando comparado com os demais
materiais. Nestas condições, é esperado que pites tenham sido formados nos aços
comerciais.
Em relação à liga Fe-25Cr, é possível verificar um aumento contínuo da corrente
durante todo tempo de ensaio, sendo a curva bastante oscilante. Em contrapartida, a liga
Fe-25Cr-0,2Y apresentou um aumento brusco na corrente em torno de 300s, mas em
seguida ocorreu uma estabilização. Embora, o comportamento das ligas com e sem ítrio
seja bem semelhantes, a presença do Y parece contribuir para a formação de um filme
de óxido mais estável e resistivo, mesmo que a formação de precipitados ricos nesse
elemento favoreça também a presença de micropilhas galvânicas nas regiões dos
contornos dos grãos do material, fato que prejudica a resistência à corrosão da liga. Por
outro lado, a liga com adição de Ti, mostra um comportamento de corrente
extremamente estável no potencial de 0,180V. Além disso, a corrente é muito baixa,
praticamente em zero durante todo período de observação, mostrando mais uma vez a
eficiência do óxido em bloquear a permeação do eletrólito, dificultando a difusão dos
íons cloretos em direção ao substrato.
O comportamento da corrente no potencial de 0,600 V (potencial de pite das ligas
Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y) é verificado na Figura 6.28. Como o potencial aplicado
corresponde a uma região de corrosão ativa para os aços comerciais, a avaliação da
corrente foi mantida apenas para as ligas produzidas neste estudo. Assim, pode-se
observar um aumento brusco da corrente no início do ensaio para a liga Fe-25Cr que
logo depois se mantém praticamente constante, embora apresente sinais de pequenas
oscilações. A liga Fe-25Cr-0,2Y, por sua vez, mostra um aumento mais acentuado da
corrente no início do ensaio, entretanto, esse aumento é bem inferior ao observado para
a liga sem ítrio, sendo sua curva mais estável. Essas características reforçam que a
presença do ítrio contribui para a formação de um óxido protetor. Para a liga contendo
0,2% de Ti verifica-se que o efeito benéfico desse elemento de liga é inquestionável,
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mesmo no potencial mais elevado (0,600V), sua densidade de corrente se mantém muito
próxima a zero e a curva continua bem linear. O papel do Y e Ti nas camadas de óxidos
poderia ser mais bem compreendido através da caracterização desses óxidos via
espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), por isso foram produzidas
amostras para tal caracterização. Entretanto, não foi possível avaliá-las em tempo hábil
para serem incluídas na dissertação.
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Figura 6.28. Cronoamperometria a um potencial constante de 0,600V dos aços
inoxidáveis 430 e 304 e das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti.
Após aplicação do potencial de 0,600V por 1h em meio de NaCl a 3,5%, as
superfícies das ligas foram investigadas via microscopia eletrônica de varredura. A
Figura 6.29 mostra as imagens obtidas para a liga Fe-25Cr, onde em (a) verifica-se uma
superfície bem atacada com a presença de muitos pites, enquanto que em (b) observa-se
uma corrosão intergranular próxima à interface liga/resina, além de um severo ataque
por corrosão por fresta. No detalhe (I), foi possível perceber melhor a corrosão
intergranular neste material. Esse tipo de corrosão pode estar relacionado à presença das
fases  e , ambas ricas em Cr, que se formaram nos contornos dos grãos, como
apresentado na Figura 6.7. É conhecido na literatura que a fase  pode afetar
severamente a resistência à corrosão devido ao empobrecimento de cromo na matriz
ferrítica em regiões adjacentes ao contornos dos grãos [1,7], caso também observado
quando existe a presença de carbonetos de cromo (CrxCy) e nitretos de cromo (Cr2N),
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também existentes na liga Fe-25Cr (Figura 6.6) [103-105]. Na imagem (c) observa-se o
aspecto grosseiro do óxido gerado sobre a superfície do material, que exibe alguns
defeitos, além das marcas da orientação da lixa, o que sugere que essa camada não é tão
espessa.

(a)

(b)

Resina

I
Resina
I

(c)

Figura 6.29. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr após cronoamperometria
a potencial constante de 0,600V com duração de 1h. (a) Aspecto geral da superfície; (b)
Regiões próximas à interface liga/resina mostrando uma corrosão mais acentuada. O
detalhe I mostra que os pites ocorrem dentro dos grãos e nos contornos dos grãos; (c)
aspecto da camada de óxido.
A

Figura

6.30

mostra

a

superfície

da

liga

Fe-25Cr-0,2Y

após

a

cronoamperometria no potencial de 0,600V. Nas imagens (a) e (b) o aspecto geral da
superfície da liga é revelado. Nitidamente é possível verificar a presença de corrosão
intergranular e de vários micropites, mais bem visualizados no detalhe (I). O mecanismo
proposto é semelhante ao dos aços inoxidáveis, só que neste caso são os precipitados
ricos em ítrio que se formam nos contornos dos grãos e geram micropilhas galvânicas
provocando a corrosão nestas regiões, conforme já discutido na seção 5.3.2.
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Figura 6.30. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr-0,2Y após
cronoamperometria a potencial constante de 0,600V com duração de 1h. (a) e (b)
Aspecto geral da superfície demonstrando a corrosão por pite ao longo do contorno de
grão. O detalhe I mostra a formação de micropites ao redor do pite; (c) aspecto da
camada de óxido.
Vale ressaltar que na literatura há trabalhos de ligas ferrosas com 0,15% de Y
mostrando o efeito benéfico desse elemento na corrosão. Segundo WANG et al. [70], a
adição do ítrio retarda a precipitação de inclusões de MnS, purifica o contorno do grão e
melhora a microestrutura da liga. Desta forma, uma vez que a formação de MnS é
suprimida, dando lugar a formação de sulfetos ou oxi-sulfuretos de ítrio que são
termodinamicamente mais favoráveis de se formar, mais estáveis na temperatura de
fabricação e insolúveis em água, o ítrio eleva a resistência à corrosão desse material.
Para compreender melhor o efeito do ítrio na resistência à corrosão das ligas estudadas
pelos autores é importante saber que o MnS não sofre passivação e é facilmente
dissociado em meio aquoso. Quando isso ocorre, a matriz metálica é exposta e o
processo de corrosão localizada (pites) é iniciado, como o ítrio evita a formação desse
composto a resistência à corrosão por pite é elevada.
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No caso deste estudo, a presença, de modo geral, do ítrio contribui para um
aumento na resistência à corrosão, muito provavelmente, pela formação de um filme de
óxido mais resistivo em relação ao filme de óxido formado sobre a liga Fe-25Cr.
Entretanto, os precipitados ricos em ítrio têm uma ação bastante deletéria na corrosão
por pite e intergranular. Na imagem 6.30c é apresentado o aspecto do óxido da liga
contendo Y, o qual possui as mesmas características morfológicas do óxido formado
sobre a liga sem adição desse elemento, exceto pela presença de um maior número de
defeitos.
A Figura 6.31 apresenta as imagens de elétrons secundários da liga contendo 0,2%
de Ti, onde nitidamente se observa que as superfícies são bem menos atacadas, sem a
existência de pites em estágios avançados ou corrosão intergranular. A corrosão por
frestas também é menos intensa comparada com as outras ligas. A presença de manchas
circulares chama atenção na imagem (a) e o aumento realizado nessa região é
apresentado no detalhe (I). A imagem sugere uma região de segregação de carbono,
conforme foi identificado pelo mapa de distribuição dos elementos apresentados na
Figura 6.11. Na literatura, já é conhecido que o carbono pouco influencia na resistência
à corrosão das ligas [106] e de fato, fora o aspecto um pouco diferente do óxido, não foi
identificado nenhum ataque preferencial naquela região.
Ainda no que se refere às características da camada do óxido, vale ressaltar que
esta é bem diferente das camadas formadas nas demais ligas ferrosas. É possível
verificar na imagem (c) uma camada mais espessa e compacta, onde não mais se
observa as orientações das lixas vistas nas outras camadas. A morfologia também é
diferente, a camada é mais granulosa e homogênea. Esses aspectos certamente
influenciaram em seu efeito barreira e permitiu que esta liga tivesse uma proteção mais
efetiva que aumentou sua resistência à corrosão. Contudo, é importante destacar a
importância de uma análise de XPS nessas camadas para compreender melhor o papel
do Ti e Y na resistência a corrosão das ligas.
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Figura 6.31. Imagens (MEV/ES) da superfície da liga Fe-25Cr-0,2Ti após
cronoamperometria a um potencial constante de 0,600V com duração de 1h. (a) Aspecto
geral da superfície; (b) Regiões próximas à interface liga/resina mostrando uma
corrosão mais acentuada. O detalhe I mostra uma possível segregação; (c) aspecto da
camada de óxido.
Assim foi observado que os resultados obtidos na cronoamperometria a 0,100V,
0,180V e 0,600V corroboram com as curvas de polarização e monitorameto do OCP,
onde a liga com adição de titânio apresentou a melhor resistência à corrosão, seguida da
liga contendo Y. Fazendo uma comparação direta entre os elementos Ti e Y adicionados
nas ligas Fe-25Cr podemos concluir que: 1) a presença do titânio inibiu a formação de
fases intermetálicas prejudiciais à resistência à corrosão. A forte atração do titânio com
o carbono e o nitrogênio inibiu a formação de carbonetos e/ou carbonitretos de cromo
responsáveis pela corrosão intergranular em aços; 2) O titânio possui um potencial de
oxidação menor do que o do ítrio e mais próximo dos elementos Fe e Cr. Além disso, o
fato do titânio ter sido um pouco dissolvido na matriz atenuou a diferença de
composição entres os precipitados ricos em titânio e minimizou os problemas de
corrosão galvânica.
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6.3.4 Impedância Eletroquímica
Os desempenhos das ligas em relação à corrosão também foram avaliados através
da técnica de impedância eletroquímica. Assim, foram obtidas medidas no OCP para
todos os materiais, e no potencial de 0,600 V somente para aqueles produzidos neste
estudo.
6.3.4.1 Impedância Eletroquímica no OCP
Nas Figuras 6.32a-c são apresentados os diagramas de Nyquist e as representações
de Bode para os materiais no potencial de circuito aberto em meio de NaCl a 3,5%. De
acordo com o diagrama de Nyquist (Figura 6.32a), todos os materiais apresentam arcos
capacitivos não completamente fechados e levemente achatados. Esse comportamento
de semicírculo achatado é característico de eletrodos sólidos e, na maioria das vezes,
está relacionado à dispersão de frequência que surge devido à rugosidade ou outras
heterogeneidades da superfície [107]. Os diagramas de Nyquist mostram que os
materiais se dividem em dois grupos, onde o aço 430 e a liga Fe-25Cr-0,2Y apresentam
comportamentos muito parecidos, registrando os menores valores de resistência de
polarização (Rp) e os maiores valores de capacitância total (Ctotal), enquanto que o aço
304 e as ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Ti apresentam os maiores Rp e as menores Ctotal. A
Tabela 6.6 resume os valores de Rp e Ctotal para todas as ligas no OCP.
Vale salientar que há uma relação inversamente proporcional entre a resistência de
polarização e a capacitância. O Rp é uma grandeza que reflete o quanto a camada é
resistiva a passagem de uma corrente, quanto maior Rp, mais resistente à corrosão é o
material naquele meio. Por outro lado, a medida da capacitância é um indicativo do
processo de degradação da camada, pois muitos autores consideram essa grandeza
sensível ao processo de permeação do eletrólito [108,109].
De acordo com CASTELA e SIMÕES [110], a relação matemática entre a
capacitância e as características das camadas é dada por: C= 0A/d, onde C é a
capacitância,  é a constante dielétrica da camada, 0 é a constante dielétrico do vácuo
(8,85x10-14 F/cm), A é a área da camada e d é a sua espessura.
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Figura 6.32. Impedância eletroquímica no OCP para os AI 430, AI- 304 e ligas Fe25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti em meio de NaCl a 3,5%. (a) Diagrama de
Nyquist, (b) Log ǀZǀ x Log da frequência e (c) - Ângulo de fase x Log da Frequência.

78

Tabela 6.6. Valor de Rp e Ctotal dos aços inoxidáveis 430 e 304, e das ligas ferrosas.
Impedância medida no OCP.
Materiais
Rp (k.cm²)
CTotal (F.cm-2)
AI-430

99,41 ± 14,64

1,64x10-4 ± 0,26x10-4

AI-304

218,88 ± 6,55

0,73x10-4 ± 0,03x10-4

Fe-25Cr

161,70 ± 4,53

0,99x10-4 ± 0,03x10-4

Fe-25Cr-0,2Y

147,96 ± 9,74

1,08x10-4 ± 0,09x10-4

Fe-25Cr-0,2Ti

178,63 ± 8,39

0,89x10-4 ± 0,04x10-4

O valor da capacitância está relacionado com a morfologia da camada de
corrosão. Se a camada de óxido for porosa, o eletrólito será facilmente absorvido e
infiltrará ligeiramente entrando em contato com o metal. Como a constante dielétrica da
água é muito maior que a dos revestimentos em geral (78,30 F/cm), um aumento em C é
observado. No entanto, se a camada de óxido for compacta, o valor da capacitância será
mais baixo, pois o óxido formado atua como uma barreira protetora e dificulta a
permeação da água e dos íons agressivos presentes no meio [70].
A capacitância total (capacitância da dupla camada elétrica + capacitância da
camada de óxido) foi obtida para todos os materiais através da equação1 e os valores de
Rp foram obtidos adotando o procedimento para as situações, onde os semicírculos não
são completamente fechados [108,111]:
Ctotal= 1/2ℼƒmáxRp

(eq.1)

Onde,
Ctotal é a capacitância total;
ƒmáx é o frequência de máximo;
Rp é a resistência à polarização.
Nas representações de Bode (Figura 6.32b-c) é possível extrair mais algumas
informações sobre o comportamento eletroquímico das ligas estudadas. No módulo da
impedância |Z| em função da frequência, Figura 6.32b, duas regiões distintas são
observadas para todos os materiais, uma em alta frequência (1-10kHz), caracterizada
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por uma região plana (com declive s=0) e outra região entre baixa e média frequência
(10-5 – 1kHz) caracterizada por um reta com inclinação de aproximadamente s= -1. A
primeira região está relacionada com a resposta do eletrólito e a segunda região com o
comportamento capacitivo do filme passivo [112,113].
É importante ressaltar que todos os materiais exibem comportamento capacitivo
sobre uma ampla faixa de frequência, típico de sistemas passivos [114]. Além disso, os
valores dos ângulos de fase reforçam essa afirmação. Na Figura 6.32c pode-se observar
que os valores variam entre -70º a -80º e permanecem constantes em uma ampla faixa
de frequência, indicando uma resposta capacitiva para todas as ligas, pois quanto mais
próximo de -90º mais a camada de óxido se aproxima do comportamento de um
capacitor. Vale ainda destacar que os valores de impedância apresentados na Figura
6.32b são altos, indicando mais uma vez que os filmes passivos são resistivos, estáveis e
possuem alta resistência à corrosão. Contudo, é importante chamar atenção para os
perfis das curvas de ângulo de fase. Segundo GAO et al. [115] uma ampla região de
máximo, nas curvas de ângulo de fase versus frequência, sugere que eventos com
constantes de tempo diferentes estão ocorrendo na dupla camada elétrica. Esses eventos
podem estar relacionados à alta impedância da área passiva da camada do óxido sobre a
superfície do eletrodo em comparação a uma impedância mais baixa resultante de
defeitos nessas camadas, como a presença de pites.
Vale ressaltar que no OCP todas as ligas mostram comportamentos parecidos, as
superfícies estão recobertas por filmes de óxido protetores que provavelmente não
iniciaram seus processos de degradação nestas condições. Contudo, com o aumento do
tempo de exposição no eletrólito e da polarização anódica, essas camadas mostram
instabilidades diferentes, conforme pode ser visto nas curvas de polarização,
monitoramento do OCP e as cronoamperoemetrias, discutidas nas seções 6.3.2 e 6.3.3,
respectivamente.
6.3.4.2. Impedância Eletroquímica no Potencial de 0,600V.
Com o intuito de compreender ainda mais o comportamento das ligas produzidas
neste estudo, medidas de impedância foram também realizadas fora do OCP. O
potencial selecionado foi 0,600 V que corresponde à região próxima ao potencial de
pites das ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y.
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Nas Figuras 6.33a-c são apresentadas as impedâncias nesse potencial, onde é
possível observar claramente uma distinção entre os comportamentos das ligas ferrosas.
Através do diagrama de Nyquist, Figura 6.33a, observa-se em todas as ligas, um arco
capacitivo na região de alta e média frequência, e um arco indutivo com muita dispersão
na região de baixa frequência. Os arcos indutivos estão relacionados com a efetiva
dissolução das ligas nesse potencial (0,600 V). Nota-se também que os arcos
capacitivos,

anteriormente

observados

nas

medidas

no

OCP,

diminuíram

significativamente de tamanho, indicando a evolução dos processos corrosivos nas
superfícies dos materiais. Entretanto, nestas condições pode-se notar claramente que a
liga com adição de titânio continua apresentando desempenho bem superior em relação
às demais.
Na Tabela 6.7 são apresentados os valores de Rp e C1, que é a capacitância
referente ao arco capacitivo, uma vez que devido à grande dispersão não foi possível
obter valores para o arco indutivo. O valor do Rp da liga Fe-25Cr-0,2Ti é,
aproximadamente, 3 vezes maior que o da liga contendo ítrio, e cerca de 4,5 vezes
maior que o da liga Fe-25Cr. Entre as ligas Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr, a liga contendo
ítrio apresenta o maior valor de Resistência de polarização.
Analisando as representações de Bode, Figuras 6.33b-c, informações interessantes
podem ser extraídas em relação às camadas dos óxidos. Inicialmente, percebe-se que a
região linear em frequências medianas diminuiu significativamente no potencial de
0,600 V e, na região de baixa frequência existe muita dispersão. Esse comportamento
retrata uma redução importante no comportamento capacitivo das ligas, que também se
reflete nos valores dos ângulos de fases. Para essa condição, os ângulos registrados
estão entre -37º e - 63º. Entre as ligas Fe-25Cr e Fe-25Cr-0,2Y, a liga contendo ítrio
obteve o maior ângulo. Contudo, a liga com adição de titânio mantém um bom
desempenho, nestas condições, quando comparada as demais.
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Figura 6.33. Impedância eletroquímica fora do OCP (0,600V) para as ligas Fe-25Cr, Fe25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti em meio de NaCl a 3,5%. (a) Diagrama de Nyquist, (b)
Log ǀZǀ x Log da frequência e (c) - Ângulo de fase x Log da Frequência.
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Tabela 6.7. Valor de Rp e Ctotal das ligas Fe-25Cr, Fe-25Cr-0,2Y e Fe-25Cr-0,2Ti.
Impedância medida no potencial de 0,600V.
Ligas
C1 (F.cm-2)
Rp (k.cm²)
6,13x10-2 ± 0,36x10-2
2,23x10-5 ± 0,16x10-5
Fe-25Cr
9,34x10-2 ± 0,06x10-2
1,83x10-5 ± 0,01x10-5
Fe-25Cr-0,2Y
27,61x10-2 ± 8,22x10-2
1,29x10-5 ± 0,35x10-5
Fe-25Cr-0,2Ti

Assim, verifica-se que os resultados das impedâncias no OCP e fora do OCP
corroboram com os demais resultados apresentados anteriormente. As medidas de
impedâncias, no potencial de 0,600V, mostram que a liga Fe-25Cr-0,2Ti forma um
óxido mais resistivo e mais protetor que os gerados sobre as demais ligas. Isso é
justificado pela presença do Ti, que mesmo adicionado em pequena concentração, inibiu
a formação da fase  e de carbonetos e nitretos de cromo, que foram encontrados na liga
Fe-25Cr, como discutido anteriormente, os quais fragilizam o material através da
corrosão intergranular. Além disso, a adição do titânio minimizou a formação de
micropilhas galvânicas na liga e elevou a sua resistência à corrosão por pite.
A contribuição do ítrio na resistência à corrosão da liga Fe-25Cr foi inferior
quando comparada com o titânio. Apesar do ítrio aumentar a resistência à corrosão da
liga Fe-25Cr e inibir a formação de carbonetos e nitretos de cromo, a formação de
precipitados do tipo YFe12-x Crx ou Fe17Y2, localizados nos contornos dos grãos, além
das fases ferrita secundária e  , foram prejudiciais à resistência à corrosão intergranular
e corrosão por pite do material.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES
Neste estudo, os resultados obtidos conduziram as seguintes conclusões:
a) As baixas concentrações de Y e Ti nas ligas Fe-25Cr não foram eficazes para
refinar os grãos de Fe-α.
b) Na liga Fe-25Cr, os teores significativos de C e N possibilitaram a precipitação
de carbonetos e nitretos de cromo (CrxCry e Cr2N). As fases σ e ẟ foram também
observadas, as quais provavelmente surgiram no processo de dissolução parcial
dos carbonetos de cromo e recristalização durante a deformação a 980°C.
c) A adição de ítrio promoveu uma intensa precipitação de fases ricas em Y, do
tipo YFe12-xCrx (fase ) ou Fe17Y2, ao longo dos contornos dos grãos,
acompanhadas pela fase  e ferrita secundária. Em algumas regiões próximas
ao contorno do grão foram encontradas ilhas de segregação de C.
d) A adição de Ti promoveu a formação de nitretos e carbonetos de titânio (TiN e
TiC). Algumas ilhas de segregação de carbono foram identificadas nos
contornos dos grãos.
e) As novas ligas produzidas apresentaram maiores valores de dureza em relação
aos aços inoxidáveis 430 e 304 devido principalmente às concentrações mais
elevadas de Cr, sendo o valor mais alto encontrado na liga Fe-25Cr que também
apresentou maior teor de C.
f) Os ensaios de imersão com variação de temperatura mostraram que as ligas
ferrosas são menos suscetíveis a corrosão por frestas que os aços comerciais.
Além disso, somente na temperatura de 70ºC foi observado processos corrosivos
mais intensos ocasionados pela degradação da resina.

g) Os ensaios eletroquímicos revelam que as ligas ferrosas são mais resistentes à
corrosão que os aços comerciais, pois apresentam potenciais de pite mais
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elevados, assim como maiores resistências de polarização e menores
capacitâncias e densidades de correntes.

h) Dentre os materiais produzidos para este estudo, a liga Fe-25Cr-0,2Ti apresentou
o melhor desempenho. Esse fato foi atribuído à presença do elemento titânio que
mesmo em pequena concentração, inibiu a formação de fases prejudiciais à
resistência à corrosão. Além disso, a solubilidade do titânio na matriz, ainda que
não seja uma solubilidade completa, gera uma superfície mais homogênea em
termos de distribuição de potencial e isso permitiu a formação de uma camada
de óxido mais compacta, homogênea e resistiva que reduz a possibilidade de
formação de micropilhas galvânicas. Isso refletiu em valores de Rp e E pite mais
elevados, assim como em densidades de correntes extremamente baixas e
estáveis.

i) A contribuição do ítrio na resistência à corrosão da liga Fe-25Cr foi inferior
quando comparada com o titânio. Apesar do ítrio aumentar a resistência à
corrosão da liga Fe-25Cr e inibir a formação de carbonetos e nitretos de cromo,
a presença das fases ferrita secundária e , e dos precipitados do tipo YFe12-x Crx
ou Fe17Y2, localizados nos contornos dos grãos, foram prejudiciais para a
resistência à corrosão intergranular e corrosão por pite do material. Vale
salientar também que a camada do óxido da liga Fe-25Cr-0,2Y mostrou-se
menos eficiente, pois os ensaios eletroquímicos apresentaram valores mais
baixos de Rp e Epite, assim como densidades de correntes mais elevada.
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CAPÍTULO 7

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
1. Avaliar a influência do titânio sobre a formação da fase  em ligas Fe-25Cr por
técnicas mais avançadas de microscopia eletrônica.
2. Avaliar a influência da temperatura na resistência à corrosão das ligas ferrosas
via ensaios eletroquímicos
3. Avaliar a influência de concentrações maiores de Ti sobre a resistência à
corrosão em ligas Fe-25Cr;
4. Avaliar a influência de concentrações menores de Y sobre a resistência à
corrosão em ligas Fe-25Cr;
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