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RESUMO

Esteiras metálicas são utilizadas em diferentes processos de manufaturas e
em diversos segmentos. Possuem características que garantem a higienização
quando estiver em contato com alimentos, possuem boas características
mecânicas que asseguram a prensagem dentro da indústria madeireira, reagem e
solidificam produtos quentes em resfriadores contínuos e aplicável na mineração
dentro da sinterização de minérios. Essas esteiras possuem características
semelhantes de resistência mecânica e maleabilidade, no entanto, o objetivo
desse estudo é avaliar a resistência mecânica e desempenho entre duas
categorias de aços inoxidáveis: o ferrítico e o martensítico, considerando
especificamente o processo de sinterização de minérios. Esse processo possui
características particulares de abrasividade; solicitação térmica; lubrificação e
qualidade da água, entre outros fatores que influenciam diretamente a resistência
do aço. O teste de rendimento entre as duas categorias de aços inoxidáveis foi
realizado em pratica em um processo continuo de sinterização de minérios de
Ferro ligas e analises laboratoriais, onde foram analisadas as principais
características de resistência mecânica, química e metalúrgica de cada amostra
estudada.

Palavras-chave: Aços Inoxidáveis; Aço Inoxidável Ferrítico; Aço Inoxidável
Martensítico; Propriedades Mecânicas, Sinterização e Mineração.

ABSTRACT
Stainless Steel Belts Utilized on Mining. Comparative Performance
between Ferritic Stainless Steel versus Martensitic Stainless Steel
Steel belts are used in different applications. Those steel belts can
guarantee high hygienic for the food companies, high fatigue strength for wood
products and high thermal conductivity to solidify several products and high
temperature applications as sintering on mining industries. Those steel belts have
similar mechanical proprieties, therefore the purpose of this case study is to
compare the mechanical properties between two different steel belt grades, ferritic
and martensitic in a continuous sintering process for mining products. The fatigue
test have been done in a real continuous process and samples have been
forwarded to a laboratory for mechanical and chemical analysis. (Ferritic and
Martensitic)
Key-words: Stainless Steels; Ferritic Stainless Steel, Martensitic Stainless Steel,
Mechanical Properties, Sintering and Mining.
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1 INTRODUÇÃO
Esteiras metálicas são utilizadas em diversas aplicações dentro da
indústria, nos mais variados segmentos, dentre eles a mineração. Os aços
inoxidáveis, por diversas razões, pertencem às ligas metálicas, as mais
empregadas. Estudar suas características e aplicabilidades oferece opções
variadas em suas escolhas. Na família dos aços inoxidáveis, duas classes se
destacam para aplicações em esteiras metálicas: Os ferríticos e os martensíticos.
A identificação do melhor material envolve muitos aspectos e esses estão
relacionados com o processo e com o equipamento em que a esteira será
empregada. Quanto ao desempenho, espera-se que uma esteira em aço
inoxidável seja maleável, resistente mecanicamente e que, dependendo do meio
em que irá operar, possua uma adequada resistência à corrosão, de acordo com
suas propriedades químicas e mecânicas.
Este trabalho tem como foco a utilização de esteiras para a realização de
processos de sinterização, particularmente àqueles direcionados às ferro-ligas
obtidas por aluminotermia. Ao executar a sinterização, objetiva-se a consolidação
das pelotas. Essa, por sua vez, contém óxidos de um dos metais das ferro-ligas,
gerados por meio do aquecimento controlado (pescoço entre as partículas que
constituem as pelotas). Objetiva-se então, com o estudo, comparar as principais
características de aço ferrítico (usual para essa aplicação e recomendado pelo
fabricante do forno de sinterização) com uma outra opção de aço inoxidável: o
martensítico, visto que ele é recomendado por uma empresa líder neste segmento
de esteiras de aços especiais.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral
Avaliar as principais características de resistência mecânica entre duas
categorias de aços inoxidáveis: ferríticos e martensítico dentro de um forno de
sinterização de ferro-ligas na mineração.

2.2 Específico


O aço inoxidável ferrítico 3Cr12 ou DIN WS 1.4003 sempre foi o material
utilizado dentro de um forno de sinterização de ferro ligas na mineração, pois a
sua vida útil média é de 4 a 6 meses de operação;



O aço inoxidável martensítico 15-7PH foi testado e sua vida útil atingiu 12
meses de operação ininterrupta;



Pretende-se analisar as principais características de resistência dessas duas
categorias de aços inoxidáveis.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Aços Inoxidáveis
Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr) que
possuem um mínimo de 10,50% de Cr. Assim, outros elementos metálicos
também integram essas ligas, contudo o Cr é considerado o elemento mais
importante, visto que é o responsável por atribuir, aos aços inoxidáveis, uma
elevada resistência à corrosão (CARBÓ, 2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010;
CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Percebe-se que em atmosferas rurais, com
baixos níveis de contaminação, há uma grande diminuição da velocidade da
oxidação dessas ligas na medida em que se aumenta a quantidade de Cr presente
nessas. Assim, com 10,50% de Cr, é possível constatar que a liga não sofre
corrosão atmosférica nessas condições. Os aços inoxidáveis surgiram a partir de
estudos que tiveram o seu ensejo no ano de 1912, sobretudo nas regiões da
Inglaterra e na Alemanha.
O aço estudado na Inglaterra se tratava de uma liga Fe-Cr que possuía,
aproximadamente, 13% de Cr. Na Alemanha, por sua vez, havia uma liga que
além de contar com o Fe e com o Cr, continha também, outro elemento químico: o
níquel (Ni). Na Inglaterra havia um aço inoxidável muito próximo ao que se
conhece, atualmente, como 420. No caso da Alemanha, havia outro aço inoxidável
que, hoje, é denominado de 302. De acordo com a literatura, anteriormente, mais
especificamente na primeira metade do século XIX, foram feitas ligas de Fe-Cr
(CARBÓ, 2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA,
2017). Nessa época, o conceito que predominava entendia que um material
poderia ser considerado como resistente à corrosão se este fosse capaz de resistir
ao mais popular e conhecido dos ácidos inorgânicos do período: o ácido sulfúrico.
Devido a esse fator bem como em detrimento da incapacidade das aciarias
daquela época de reduzir a quantidade de carbono (C), durante muitos anos,
estudos

inerentes

a

essas

ligas

foram

abandonados

(CARBÓ,

2008;
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TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Assim sendo,
a princípio era comum a nomeação dos diferentes tipos de aços inoxidáveis tendo
como base a composição do níquel e do cromo da liga, tendo-se, por exemplo,
aço inoxidável 18-8 (18%Cr e 8%Ni), atualmente conhecido como tipo 304.
Todavia, com o desenvolvimento de novas ligas, a nomenclatura inicial se tornou
inadequada, e, dessa forma, criou-se a classificação do AISI (American Iron and
Steel Institute) que dividiu os aços inoxidáveis em cinco diferentes categorias. Os
Austeníticos possuem uma microestrutura austenítica que conta com uma
estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC), à temperatura ambiente.
Tem como característica básica e elementar uma elevada resistência à
corrosão bem como conta com uma alta resistência à tração assim como com um
bom alongamento. Esses aços possuem o Ni como um elemento estabilizador de
austenita, ou seja, é o elemento responsável pela formação dessa fase (CARBÓ,
2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Devese destacar que eles não são magnetizáveis. Como exemplo dessa modalidade
pode ser citado o aço 304. Ele é, frequentemente, empregado na indústria de
alimentos e é classificado como austenítico. O segundo tipo de aço inoxidável se
trata dos Ferríticos. Esses possuem uma microestrutura essencialmente ferrítica, e
assim contam com uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado (CCC), à
temperatura ambiente.
Apresenta, como estabilizador de ferrita, o cromo bem como outros
elementos, sendo eles o alumínio, o nióbio, o molibdênio e o titânio. Esses aços
são magnetizáveis. Há também os aços Martensíticos. Esses possuem uma
estrutura cristalizada de corpo centrado tetragonal que é denominada de
martensita. É formada após um rápido aquecimento. Essa estrutura, por sua vez,
lhes confere propriedades que evocam a dureza, a resistência e a ductilidade.
Esses também são magnetizáveis. O quarto tipo de aço inoxidável se trata dos
endurecíveis por precipitação. Tais aços possuem uma microestrutura multifásica
formada a partir de uma microestrutura de fase única, o que lhes confere
resistência e dureza. O aumento da sua resistência ocorre em razão da formação
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de partículas muito pequenas dispersas, uniformemente, de uma fase no interior
da etapa matriz (essas pequenas partículas da nova fase são conhecidas como
precipitados).
Há, por fim, o Duplex. Este é composto a partir de uma combinação das
microestruturas austenita e ferrita (CARBÓ, 2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO,
2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). A adição de elementos liga-se a partir de
concentrações significativas que produzem alterações drásticas. Por exemplo,
com o aumento da concentração de Ni, reduz-se a temperatura (727oC) e a
composição (0,76%C) do eutetóide (ponto em que uma fase sólida se transforma
em duas fases sólidas). Percebe-se, dessa forma, que os aços inoxidáveis são
aqueles que contém um mínimo de 10,50% de Cromo como principal elemento de
liga. Assim sendo, são aços em que não se ocorre a oxidação em ambientes
normais. Sabe-se, também, que alguns aços inoxidáveis possuem mais de 30%
de Cromo ou menos de 50% de Ferro. Suas características de resistência são
obtidas em detrimento da formação de um óxido protetor que impede o contato de
metal base com a atmosfera agressiva.
Os aços inoxidáveis são ligas a base de Ferro, com baixo teor de Carbono
e pelo menos 11% de Cromo em solução sólida (SEDRIKS, 1996). Essa
composição química permite que, ao reagir com o oxigênio, se forme uma película
composta por oxigênio e cromo na superfície do material (chamada de película
passiva), que é fina, aderente, impermeável e auto regenerativa. Essa película age
como uma barreira física entre o metal e o meio corrosivo, impedindo assim a
corrosão. Uma vez que a barreira física seja quebrada, vários mecanismos de
corrosão

podem

ocorrer,

dependendo

do

fator

determinante

para

a

desestabilização da camada de óxidos (SEDRIKS, 1996).
Segundo as explicações do autor, na química, ocorre o mesmo que na
física. O movimento contrário, que leva esse corpo da posição (2) à posição (1),
terá uma variação de energia positiva, ΔG = Ep(1)-Ep(2) = Ep(1)-0 = Ep(1), e não
será espontâneo (será necessário gastar energia para realizar este movimento).
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Carbó (2018); Silva (2010); Miranda (2009); e Chiaverini (1996) concordam que,
quase todos os metais se comportam como o Mg. Os elementos Fe e Cr e todos
os encontrados nos aços inoxidáveis, como: o Ni; molibdênio (Mo); titânio (Ti);
nióbio (Nb); alumínio (Al); cobre (Cu) e outros, têm um comportamento semelhante
ao do Mg e reagem em presença do meio ambiente.
As exceções, como o Au ou a platina (Pt), são os chamados metais nobres.
Diante deste quadro, a adição de elementos de liga se justifica. Estudos
constataram que, frequentemente, pequenos acréscimos de determinados
componentes causam significativa melhora nas propriedades dos aços. Destacase o caso de alguns elementos, conforme apontamentos de Cefet (2018):

a) Cromo (Cr) – O Cromo aumenta a temperabilidade do aço e contribui
para a resistência ao desgaste e dureza. Quando o cromo excede 11%
em aços de baixo carbono, um filme inerte é formado na superfície,
criando resistência ao ataque por reagentes oxidantes. Percentagens
mais altas de cromo são encontradas em aços resistentes a altas
temperaturas. Além disso, o cromo forma carbonetos endurecedores,
que são facilmente solúveis no tratamento de austenitização, que
precede a têmpera. O efeito de aumento de temperabilidade pelo cromo
geralmente é máximo, para teores de 4%Cr, sendo este o valor
tipicamente empregado em ferramentas de aço para trabalho a quente e
em aços rápidos. No caso de aços para trabalho a frio, o teor de cromo
pode atingir 12%, quando se deseja dureza elevada. Neste caso, o teor
de cromo é mais elevado, devendo gerar maior quantidade de
carbonetos de cromo na matriz (o teor de carbono situa-se, então, em
cerca de 2%C). O cromo tem ainda o efeito (em teores acima de 4%) de
elevar a resistência a quente, por aumentar a resistência à oxidação e
contribuir para a formação do pico de dureza secundária.
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b) Níquel (Ni) - E o manganês reduzem a temperatura eutetóide. Nos aços
inoxidáveis austeníticos a adição de níquel (e/ou de manganês),
estabiliza a fase g (austenita) à temperatura ambiente. Do mesmo modo
que os aços inox ferríticos, os austeníticos não sofrem transformação
alotrópica de fase, com a mudança de temperatura. Em geral o teor de
níquel nesses aços varia entre 8 e 30 %, o que os torna mais caros, e ao
contrário dos aços inox ferríticos e martensíticos, não são magnéticos,
devido à estrutura cristalina CFC, que também favorece a dutilidade e a
tenacidade.

c) Carbono (C) – É um dos elementos mais importantes devido à
necessidade de haver carbonetos na estrutura, para conferir a dureza e
a resistência necessária à aplicação. Geralmente o teor de carbono é
elevado, situando-se entre 0,8 e 2%. Quando tenacidade é um fator
importante para a aplicação (em ferramentas tais como martelos e
talhadeiras, devido aos esforços de impacto), emprega-se teores de
carbono mais baixos (entre 0,5 e 0,7%C), tal como nos aços resistentes
ao choque (tipo S).

d) Tungstênio (W)– Também atua como formador de carbonetos,
favorecendo a obtenção do pico de dureza secundária no tratamento de
revenimento (tratamento térmico efetuado ao aço, para corrigir
inconvenientes decorrentes da têmpera, sendo, portanto, e sempre,
aplicado posteriormente a ela). Em teores inferiores a 15% (mesmo com
alto carbono) o tungstênio tem pequeno efeito no aumento de dureza.
Em teores próximos a 4% há aumento significativo da resistência ao
desgaste, a ponto de dificultar operações de retificação após a têmpera.
Em teores de 12 a 20%, o tungstênio eleva significativamente a dureza a
quente (até 600°C) e, por isso, é empregado frequentemente em aços
rápidos (grupo W e/ou grupo T).
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e) Molibdênio (Mo) – Tem efeitos similares ao do tungstênio, tendo sido
usado para substituí-lo. O custo do molibdênio é maior, porém a
quantidade empregada é menor (normalmente o teor de molibdênio
substitui duas vezes a quantidade de tungstênio. Por exemplo, 18% de
W equivalem a 6% de Mo mais 5% de W). A maioria dos aços rápidos
emprega Molibdênio e Tungstênio.

f) Manganês (Mn)– O Manganês aumenta a temperabilidade e reduz a
temperatura de austenitização, a partir de teores mais elevados (1,5%),
atua também como desoxidante além de dessulfurante. É empregado
em teores inferiores a 0,5%, porém em teores mais elevados 1,5% tem
forte efeito na temperabilidade. Em alguns aços liga (especialmente em
aços austeníticos) o manganês substitui parcialmente o níquel, com a
finalidade de redução de custo de produção.

A tabela 1 mostra, de forma sucinta, a influência dos principais elementos
de liga nas propriedades do aço.
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Tabela 1: Influência dos Elementos de Liga nas Propriedades Mecânicas do Aço

INFLUÊNCIA NA
PROPRIEDADE

ELEMENTOS

C

Mn

P

S

Aumento da Resistência

x

x

x

x

Aumento da Dureza

x

x

x

x

Aumento da Resistência
ao Impacto
Redução da ductilidade

Si

Ni

Cr

Mo

V

Al

x

x
x

x

x

Aumento da Resistência
em altas temperaturas

x

Ação Desoxidante

x

Aumento da Resistência
à Corrosão

x

x

Aumento da Resistência
à Abrasão
Redução da
Soldabilidade

x

Fonte: CIMM (2018).

Deve-se mencionar também que alguns outros elementos como o níquel, o
molibdênio, o cobre, o titânio, o alumínio, o silício, o nióbio, o nitrogênio e o selênio
podem ser adicionados para a obtenção de características mecânicas particulares
(CARBÓ, 2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA,
2017). Como afirmado, esses aços inoxidáveis são divididos em cinco famílias.
Algumas propriedades dão forma a essas famílias. Elas estão ligadas à
microestrutura, à estrutura cristalina das fases presentes e ao tratamento térmico
utilizado. Percebe-se que os aços inoxidáveis normalmente são designados pelos
sistemas de numeração da AISI ou por designação própria do proprietário da liga.
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Contudo, percebe-se que o sistema mais utilizado é o AISI. Nele, a maioria dos
graus dos aços inoxidáveis possui uma classificação com três dígitos.
Os aços austeníticos fazem parte das séries 200 e 300, enquanto os
ferríticos e os martensíticos incorporam a série de número 400. Contudo, a série
UNS, por sua vez, possui um número de ligas superior ao da AISI, visto que
incorpora todos os aços inoxidáveis de desenvolvimento mais recente (CARBÓ,
2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Nesta
série, os aços inoxidáveis são representados pela letra “S” que é seguida por
cinco números. Os três primeiros representam, caso possuam, a numeração AISI.
Os dos últimos algarismos, por sua vez, serão “00” caso o aço seja um comum da
designação AISI. Se ocorrer de serem diferentes, significa que o aço possui
alguma característica especial. Assim, tanto os aços-carbono como os aços
inoxidáveis sofrem uma diminuição nos valores de suas propriedades mecânicas
quando trabalham em altas temperaturas. Esta é, na realidade, uma característica
dos metais e das diversas ligas metálicas.
Nos aços comuns, a perda nas propriedades mecânicas costuma ser mais
significativa do que nos aços inoxidáveis austeníticos. Isso explica a preferência
por esses materiais para aplicações em altas temperaturas (CARBÓ, 2008;
TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Dessa forma,
o projeto de equipamentos deve se considerar esses aspectos, ou seja, não
podem ser esquecidos quando forem feitas especificações. A partir dessa
temperatura, os materiais sofrem uma deformação plástica gradual e permanente
quando se aplica uma certa carga ou tensão nos mesmos. A deformação que
ocorre com o tempo (e depende dele) é conhecida como “creep”. As temperaturas
que provocam o “creep” possuem uma taxa de 1% em 10.000 e 100.000 horas.
É comum que, em altas temperaturas, a resistência à oxidação seja o
aspecto mais importante no processo de escolha por um material. Assim sendo,
os aços inoxidáveis são defendidos como superiores ao aço-carbono quando em
temperaturas elevadas. Para isso, considera-se tanto a resistência à oxidação
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quanto as propriedades mecânicas (CARBÓ, 2008; TSCHIPTSCHIN; PINEDO,
2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Como mencionado, os aços inoxidáveis
são ligas que possuem, em sua composição, pelo menos 10,5% de cromo e no
máximo 30% de níquel (Núcleo Inox), além de outros elementos como, por
exemplo, molibdênio, titânio e nióbio que podem ser acrescentados à sua
estrutura a fim de se obter determinadas características.

O níquel é responsável por melhorar a resistência da liga às altas
temperaturas bem como a sua ductilidade e soldabilidade (CARBÓ, 2008;
TSCHIPTSCHIN; PINEDO, 2010; CEFET/SP, 2001; PÓVOA, 2017). Tem como
objetivo, então, melhorar a sua resistência em termos gerais, entretanto, é preciso
uma atenção maior em relação à resistência à corrosão. O aço inoxidável pode
receber molibdênio e cobre para aumentar sua resistência à corrosão por via
úmida; silício ou alumínio, que aumentam sua resistência à oxidação em altas
temperaturas; e titânio ou nióbio que estabilizam o aço austenítico impedindo a
precipitação do cromo em forma de carboneto durante o aquecimento ou
resfriamento lento em torno de 700° C. Outros elementos também podem ser
adicionados como nitrogênio, cobalto, boro, manganês e terras raras. A seguir
esses aços inoxidáveis serão mais bem explorados.

3.2 Aço Inoxidável Ferrítico
O aço inoxidável ferrítico possui uma estrutura denominada “cristalina cúbica
de corpo concentrado” (CCC). A sua liga tem como essência: Ferro e cromo. O
cromo presente pode chegar a 30%. Algumas ligas específicas podem conter:
molibdênio, silício, alumínio, titânio, nióbio, enxofre e selênio; isso se deve ao
desejo do produto. Por exemplo, o enxofre e o selênio, ao serem acrescentados à
liga, aumenta a capacidade do material de ser usinado. (GASTALDO, 2010; et al
ASM METALS HANDBOOK, 2005). Estudos apontam que a maioria dos tipos de
aços ferríticos e martensíticos não apresentam níquel em sua composição, mas
possuem de 12% a 30% de cromo (PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; GORNI,
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2009). Esses não são tão aplicáveis como os austeníticos devido ao fato de
possuírem menor ductibilidade e soldabilidade.
Por outro lado, possuem um baixo custo, bem como uma excelente resistência
sob tensão. Tais características dão a esse aço uma considerável atenção.
Destaca-se também que esses aços apresentam alta condutividade térmica, assim
como uma baixa expansão linear. O principal aço ferrítico é o AISI 430. Ele possui
cerca de 16%Cr e uma resistência expressiva à corrosão. Quando colocados à
temperatura ambiente, os aços inoxidáveis ferríticos são formados, basicamente,
por uma matriz de ferrita (α), ou seja, por uma solução sólida de cromo e de outros
elementos de liga em ferro, com estrutura cristalina cúbica de corpo centrado
(CCC).
O carbono e o nitrogênio sãos elementos que, nessa fase, materializam-se
na forma de precipitados (como carbonetos e nitretos de cromo). Sobre a sua
composição química, sabe-se que os aços inoxidáveis ferríticos se diferem dos
outros principalmente em detrimento de sua composição química (PAREDES,
2011; PÓVOA, 2017; GORNI, 2009). A adição ou remoção de certos elementos
afeta, diretamente, as propriedades mecânicas do aço. Assim, alguns aços
inoxidáveis ferríticos podem ser destacados devido ao seu teor elevado de
carbono. Pode-se citar a liga AISI430. Todavia, aços como o AISI444 apresentam,
em sua composição, a estabilização do carbono devido a adição de Nb e Ti.
Destacam-se, então, menores teores de elementos intersticiais, como C e N, em
razão do advento de técnicas de refinamento mais aperfeiçoadas (FARIA, 2000).
De acordo com Gastaldo (2010), os ferríticos são materiais ferromagnéticos
e possuem ótima ductilidade e conformabilidade, porém são pouco resistentes a
altas temperaturas. Por este fato, Martins (2010) ressalta que essa liga deve ser
utilizada apenas em condições de recozimento, evitando o endurecimento feito de
forma térmica. Apresentam estrutura ferrítica a qualquer temperatura abaixo da
linha liquidus (campo no qual o material se encontra fundido), por terem um teor
nominal máximo de 0,20% C e elevada quantidade de Cr, podendo chegar a 25%,

24

o que faz com eles não sejam endurecíveis por têmpera. (CHIAVERINI, 2012).
Porém, segundo Colpaert (2008), essa definição não é totalmente válida, pois a
maioria dos ferríticos não a atende (COLPAERT, 2008). Um exemplo é o aço AISI
430, que pode apresentar até 50% de austenita se aquecido a temperaturas na
faixa de 800ºC.

Figura 1: Diagrama binário Fe-Cr

Fonte: Guimarães (2010)

Segundo Arcellormital (2013), trata-se de um material com ótima resistência
à corrosão e boa capacidade de estampagem (exceto condição profunda), porém,
tem como fator limitante de aplicação a baixa soldabilidade, devido ao elevado
crescimento de grão, vide a microestrutura ilustrada na figura 2 abaixo
(ARCELLORMITAL, 2013).

Figura 2: Crescimento de grão
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Fonte: COLPAERT (2008).

3.2.1 As 5 “famílias” do ferrítico
Os aços inoxidáveis ferríticos são classificados em cinco grupos: três
famílias de aços inoxidáveis padrão e duas de aços inoxidáveis especiais.

Figura 3: Aços Inoxidáveis Ferríticos Padrão

Fonte: Fórum Internacional dos Aços Inoxidáveis (2016)
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Na figura 3 é possível notar que o Grupo 1 apresenta o menor teor de
cromo de todos os tipos de aço inoxidável e é também o mais barato. Este grupo
pode ser ideal para ambientes sem ou com pouca corrosão, ou ainda pode ser útil
para aplicações cuja uma pequena corrosão localizada é aceitável. O tipo 409 foi
desenvolvido originalmente para os silenciadores do sistema de exaustão dos
automóveis (partes externas em ambientes corrosivos não severos) e o tipo 410L
é geralmente utilizado para containers, ônibus e recentemente para as molduras
dos monitores de LCD.
Já os elementos do Grupo 2 apresentam melhor resistência à corrosão e se
comportam de forma muito parecida com o grau austenítico 304. Em algumas
aplicações, estes tipos são adequados para substituir o tipo 304 e são,
geralmente, suficientes para aplicações em ambientes fechados. Os usos típicos
incluem o tambor da máquina de lavar roupa, os painéis internos, etc. O tipo 304
é, por sua vez, substituído pelo tipo 430 em utensílios de casa, lavadoras de
louça, baixelas e panelas. O tipo 430 é o aço inoxidável ferrítico mais usado,
devido principalmente a sua grande resistência à ação de ácidos (sobretudo o
nítrico, os ácidos orgânicos e a ação da água do mar). Dessa forma, é resistente
tanto à corrosão quanto à temperatura ambiente e às temperaturas mais elevadas
(PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; GORNI, 2009).
Assim sendo, é capaz de resistir à ação de gases sulfurosos secos e
quentes. Também é facilmente conformado a frio bem como apresenta um
encruamento inferior ao dos aços austeníticos. Esse é o único tipo de aço ferrítico
que não é inteiramente ferrítico, e assim, devido ao resfriamento rápido pode
sofrer um ligeiro endurecimento. Contudo, nesse aço bem como em outros tipos
do mesmo grupo, o tratamento térmico usual se trata do recozimento para a
obtenção do alívio de tensões assim como de uma máxima ductilidade. Já o
Grupo 3 quando comparado ao Grupo 2, apresentam melhor soldabilidade e
formabilidade. O comportamento deles é estável, e, em muitos casos, acaba
sendo melhor do que o tipo austenítico 304.
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As aplicações comuns incluem pias, tubos de trocador de calor (indústria
de açúcar, energia, etc.), sistemas de exaustão (vida útil mais longa que com o
tipo 409) e peças soldadas das máquinas de lavar roupa. Os tipos do Grupo 3
podem até substituir o tipo 304 em aplicações nas quais esta classe está super
especificada. Esses fenômenos podem ser observados na figura 4.

Figura 4: Tipos Ferríticos Especiais

Fonte: Fórum Internacional dos Aços Inoxidáveis (2016)

O Grupo 4 inclui os tipos 434, 436, 444, etc. Estes aços inoxidáveis
receberam adição de molibdênio para resistência extra à corrosão. As aplicações
típicas incluem tanques de água quente, aquecedor solar para água, partes
visíveis dos sistemas de exaustão, chaleira elétrica e elementos do forno de microondas, guarnições automotivas e painéis externos, etc. O nível de resistência à
corrosão do tipo 444 pode ser similar à do tipo 316. Contudo, no Grupo 5 (tipos
446, 445/447 etc.), há a presença de cromo adicional e molibdênio para
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resistência extra à corrosão e descamação (oxidação superficial). Este aço
inoxidável é superior ao tipo 316 no que diz respeito a estas propriedades. Os
usos comuns incluem aplicações em ambientes marítimos e outros altamente
corrosivos. A resistência à corrosão do JIS 447 é igual à do metal titânio.
Abaixo, na tabela 2, podem-se visualizar informações inerentes à composição
química dos principais tipos de aços inoxidáveis ferríticos. Sua composição
química é destacada nesta tabela. Nela, percebemos que cada elemento químico
tem a sua importância dentro da liga dos aços inoxidáveis. Abaixo, será listada a
importância dos principais e/ou mais presentes elementos químicos nas ligas.

Tabela 2: Composição química dos principais tipos de aços inoxidáveis ferríticos
Tipo de

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Outros
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aço ABNT
409

0,080 1,000 1,000 0,045 0,045

10,50
11,75

429

0,120 1,000 1,000 0,040 0,030

14,00
16,00

430

0,120 1,000 1,000 0,040 0,030

16,00
18,00

430F

0,120 1,250 1,000 0,060

Ti >= 6xC
Ti 0,75 máx

0,150 16,00
0,60
Min 18,00

430Fse

0,120 1,250 1,000 0,060 0,060

16,00
18,00

Se = 0,15
min

434

0,120 1,000 1,000 0,040 0,030

16,00
18,00

436

0,120 1,000 1,000 0,040 0,030

16,00 0,75 Nb+Ta>=5xC
18,00 1,25
0,70 máx

442

0,200 1,000 1,000 0,040 0,030

13,00 0,75
23,00 1,25

446

0,200 1,500 1,000 0,040 0,030

23,00
27,00

N = 0,25

Fonte: Wedreson Marzio Coutinho Gonçalves, 2013.

O níquel provoca uma alteração na estrutura no material, e, com isso,
aumenta a capacidade do mesmo nos quesitos:


Ductibilidade;



Resistência mecânica ao ser exposto a temperaturas quentes;



Soldabilidade;



Auxilia na resistência a corrosão.

Junto ao cromo, o níquel forma a principal liga para o aço inoxidável. Como
outros elementos temos:
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 Molibdênio e Cobre: Ambos têm como finalidade aumentar a
resistência a corrosão do material, quando o mesmo está exposto a
umidade.
 Silício e Alumínio: Ao ser acrescentado a liga, traz a ela uma maior
resistência a oxidação, quando o material está exposto a altas
temperaturas.
 Titânio e Nióbio: Conhecidos por ser elementos estabilizadores, tem
como característica auxiliar no não empobrecimento do cromo, que
pode acontecer durante o aquecimento e/ou resfriamento do material.
Caso esse empobrecimento aconteça, o material tem uma diminuição
da resistência à corrosão.

Outros elementos já citados, caso acrescidos à liga, também melhoram as
características básicas dos aços, porém são utilizados em situações específicas.
De acordo com a literatura, esse fenômeno pode ser traduzido como o aumento
da dureza e a queda da ductilidade. Alguns autores o atribuem à fase sigma (FeCr). Esta fase aparece principalmente nos aços que contam com 25% a 30% de
cromo (PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; GORNI, 2009). Seu aparecimento,
entretanto, é acelerado por meio das adições de níquel, manganês e silício.
Contudo, aparece mais rapidamente quando se aproxima da temperatura do limite
superior da estabilidade, ou seja, em aproximadamente 600°C. O aquecimento a
uma temperatura mais elevada transforma a fase sigma em ferrita e provoca o
desaparecimento da fragilidade que ela confere aos aços.
Esse aquecimento precisa ser feito em várias horas a 800°C ou, durante
meia hora, em 850°C. Sua aparência microscópica é na forma de um precipitado
de rendilhado contínuo ao longo dos contornos dos grãos. Essa fragilidade é
denominada de fragilidade a 475°C. Ela se revela nos aços inox ferríticos de alto
cromo e, para alguns estudos, surge em razão de uma modificação do reticulado
cristalino junto de um rearranjo atômico que prece e prepara a precipitação da
fase sigma (PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; GORNI, 2009).
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Entretanto, aponta-se que o assunto ainda é bastante controverso, pois
parece que elementos como o carbono, o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio
favorecem o fenômeno da fragilidade a 475°C, sobretudo o oxigênio, em
detrimento da provável formação do óxido de cromo CrO, ao manter o aço em
certas faixas de temperatura. Por outro lado, é uma problemática ainda em
desenvolvimento, contudo, digna de ser mencionada. No entanto, é certo que a
fragilidade a 475°C pode ser eliminada pelo reaquecimento do aço a temperaturas
superiores a 600°C, seguido de resfriamento rápido através da temperatura
perigosa.

3.2.2 O Aço Inoxidável Ferrítico 3Cr12 - DIN WS 1.4003

O aço inoxidável Ferrítico 3Cr12 formado por uma liga baixo de carbono
com um teor de cromo entre 10,5%-12,5% limite que o torna inoxidável, possui
boa resistência a corrosão em ambientes corrosivos e abrasivos, aceitável
resistência mecânica e boa soldabilidade. É um dos menores custos na cadeia de
aços especiais sendo uma opção para processos não agressivos.
Tabela 3: Composição do Aço 3Cr12
Elemento

C

Mn

Si

Cr

Ni

P

S

N

%

0,03

1,50

1,00

10,5-12,5

1,0

0,04

0,015

0,03

Fonte: Norma ASTM A240/A240M e DIN EN 10088-2
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Tabela 4: Propriedades físicas
Densidade

7.7 g/cm3

Coeficiente de expansão térmica médio
de 0°C - 100°C

10.4um/m°C

de 0°C - 538°C

11.6um/m.°C

Condutividade térmica a 100°C

30 W/m.K

Calor Específico

430 J/kg.K

Resistividade Elétrica

570 nW.m

Faixa de Fusão

1480°C - 1530°C

Fonte: ASM Specialty Handbook – Stainless Steels.

Segundo a norma ASTM E-8M, as principais características mecânicas são
apresentadas na tabela X abaixo.
Limite de Escoamento 0.2% (MPa)

Limite de Resistencia (MPa)

Alongamento (%)

Dureza HRB

340

480

30

80

Já as principais características físicas são demonstradas na figura x abaixo:
Tabela 5: Limite de escoamento em altas temperaturas
Limite Escoamento

100°C

150°C

200°C

250°C

300°C

Mpa

240

235

230

220

215

Fonte: Sandvik Process Systems.

Por último, sua resistência à corrosão é garantida pela formação da película
protetora (camada passiva), propriedade garantida pela adição de no mínimo
10,5% em massa de cromo (Cr) na liga.
3.3 Aço Inoxidável Martensítico
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A literatura aponta que os aços inoxidáveis martensíticos são muito
utilizados, principalmente nas indústrias químicas e petroquímicas, para a geração
de energia nas indústrias aeronáutica e aeroespacial bem como para atividades
que envolvem a cutelaria e a ferramentaria (PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017;
CARBÓ, 2008; MARIANO et al, 2007). Suas taxas elevadas de temperabilidade
permitem que esses aços sejam temperados ao ar, contudo, é necessário um
tratamento de revenimento posterior para a produção de uma boa combinação
entre as propriedades relacionadas à resistência, à tenacidade e à ductilidade.
Esses aços se caracterizam por serem aços-cromo, e dessa forma, contém
aproximadamente de 11,5% a 18% de Cr. Dentro desse grupo podem ser
consideradas ainda três classes: a do baixo carbono (também conhecida como
turbinal); a do médio carbono (também conhecido como cutelaria) e a do alto
carbono (conhecido como “resistente ao desgaste”).
Esses aços estão todos incluídos na classificação AISI (como os ferríticos).
Dentre as suas características mais relevantes estão o fato de serem
ferromagnéticos; podem ser facilmente trabalhados tanto a quente como a frio,
especialmente quando o teor do carbono é baixo; apresentam uma boa resistência
à corrosão quando expostos ao tempo, à ação da água e a certas substâncias
químicas; à medida que se aumenta o teor do carbono, prejudica-se a resistência
à corrosão, que por sua vez é compensada pelo maior teor de cromo; o níquel
melhora a resistência à corrosão; o melhor aço inoxidável martensítico (sob o
ponto de vista da resistência à corrosão) é o 431, devido ao baixo teor de carbono,
alto de cromo e a presença do níquel e, por fim, a têmpera também melhora a
resistência à corrosão, visto que contribui para evitar a possibilidade de
precipitação de carbonetos de cromo.
Prosseguindo para uma completa recuperação das propriedades no estado
recozido, deve-se fazer o recozimento na temperatura de 725°C aos 915°C
(PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; CARBÓ, 2008; MARIANO et al, 2007). Todavia,
a baixa soldabilidade dos aços inoxidáveis martensíticos bem como a sua
sensibilidade a trincas a frio e devido à baixa tenacidade das uniões soldadas
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levaram ao desenvolvimento de aços inoxidáveis martensíticos macios com baixo
teor de carbono na década de 1960. Assim, os aços inoxidáveis martensíticos
macios contém entre 12% e 13% de cromo, de 2% a 5% de níquel, de 0,5% a 2%
de molibdênio e menos que 0,06% de carbono, e, de acordo com a classificação
da ASTM (American Society for Testing and Materials), são classificados como
A743 grau CA6NM. Esses têm sido utilizados para a construção de turbinas
hidráulicas e a gás, em indústrias petroquímicas, em corpos de válvulas, em cones
e discos de compressores bem como em uma variedade de elementos estruturais
de aviões e motores.
Sabe-se que esses aços apresentam boas performances em aplicações
nas quais a resistência à corrosão e erosão por cavitação é requerida. A
dificuldade associada à fundição de turbinas hidráulicas em uma peça única levou
ao desenvolvimento de peças soldadas, como é o caso das pás que são soldadas
no rotor. Os metais de adição utilizados na soldagem são aqueles que apresentam
uma composição química similar a do material base, sendo que o procedimento da
soldagem requer um pré-aquecimento a 150°C da estrutura e a temperatura deve
ser mantida em 180°C para a minimização de problemas gerados pela
solubilização do hidrogênio (PAREDES, 2011; PÓVOA, 2017; CARBÓ, 2008;
MARIANO et al, 2007). Um tratamento térmico pós-soldagem, TTPS, de
revenimento é realizado com temperaturas na faixa de 600°C. Este tratamento
térmico apresenta sérias complicações quando aplicado na reparação da peça em
campo, quer seja após o reparo por soldagem de áreas erodidas por cavitação, ou
devido à formação de trincas.
Para concluir este capítulo, deve-se ressaltar que durante os últimos dez
anos a indústria petrolífera e de produção de gás tem encorajado os produtores de
aço a desenvolverem uma liga resistente à corrosão e economicamente viável
para aplicações em oleodutos onshore. Este material deve apresentar algumas
características básicas como a resistência à corrosão a diferentes substâncias
encontradas na água durante a exploração do petróleo como CO2, Cl- e H2 S;
uma tensão de escoamentos elevada (cerca de 550 MPa) de maneira a permitir o
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uso de tubulações de pouca espessura minimizando peso e custos; uma boa
resistência ao impacto no caso de uma eventual emergência como no fechamento
de uma válvula e uma capacidade de ser facilmente soldado sem a necessidade
de execução de tratamento térmico posterior ou, se necessário, de pouca duração.
No próximo capítulo serão abordados os processos de soldagem nos ácidos
ferrítico e martensítico.
3.3.1 O Aço Inoxidável Martensítico 15-7PH
Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação, também chamados de
precipitation hardening, são definidos como aqueles que podem ter suas
propriedades melhoradas por meio do tratamento térmico de envelhecimento.
Foram desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial a partir dos aços
austeníticos com 18%Cr e 8%Ni. (CHIAVERINI, 2012). Um exemplo é o aço 17-7
PH. Ele é incomumente resistente à tração e à corrosão. (CALLISTER, 2008). Há
três classificações principais, as quais são definidas segundo a microestrutura final
obtida (CHIAVERINI, 2012; COLPAERT, 2008), a saber: martensíticos; semiausteníticos e austeníticos.
Nos martensíticos, as principais modificações realizadas no aço 18-8 foram
a redução do teor de Níquel e adição de outros elementos, os quais propiciam a
formação de precipitados, em geral, de elevada dureza. Os tratamentos mais
comuns de serem realizados nesse material são a solubilização e envelhecimento,
sendo as temperaturas de realização desse último tratamento

críticas,

determinantes da microestrutura final e logo, das propriedades obtidas na liga.
(COLPAERT, 2008). A figura 5 traz a microestrutura típica de um aço inoxidável
(15-7 PH) solubilizado a 1040ºC/1h e resfriado em água, apresentando assim uma
microestrutura martensítica de baixo carbono.
Figura 5: Aço inoxidável endurecido por precipitação, martensítico
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Fonte: COLPAERT (2008)

Vale destacar que os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação são os
que apresentam maior resistência mecânica dentre os aços inoxidáveis, associada
à elevada resistência à corrosão. O mecanismo de endurecimento nestes aços é
similar ao mecanismo de endurecimento de algumas ligas de Alumínio e de
Níquel.
A tabela 6 abaixo apresenta sua composição química constituída com os
principais elementos químicos que o caracteriza como uma ótima opção de
resistência mecânica e de corrosão em ambientes agressivos.

Tabela 6: Composição química
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Nominal

C

Mn

Si

Cr

Ni

Cu

Ti

Mo

%

0,08

1.0

1.5

14.0

7.0

0,7

0,3

0,8

Propriedades Mecânicas

Valores nominais em 20°C
Resistência Tração

Alongamento

Dureza

Mpa

%

HV5

100

940

6

200

960

3

300

970

5

900

5

Temperaturas

Resistência Tração

Alongamento

°C

Mpa

%

100

940

6

200

960

3

300

970

5

400

900

5

Fonte: Autor

3.5 Soldagem nos ácidos Inoxidáveis
O comportamento metalúrgico dos aços inoxidáveis martensíticos é
bastante semelhante ao dos aços carbono temperáveis. Assim como esses, eles
podem ser austenitizados quando aquecidos a uma temperatura suficientemente
alta, bem como ao serem resfriados, transformando a austenita. Os produtos
dessa transformação, por sua vez, dependem da velocidade de resfriamento.
Nesse sentido, para baixas velocidades, eles serão ferrita e carbonetos. Já para
velocidades suficientemente altas, a austenita se transforma em martensita. A
presença de Cr, no que lhe concerne, altera o diagrama de Fe-C, resultando assim
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em um deslocamento do ponto eutetóide para menores teores de carbono bem
como para maiores temperaturas, reduzindo dessa forma a solubilidade deste
elemento, ocasionando na formação de carbonetos diferentes da cementita. Esta
é comum em ligas com menores teores de cromo (CARBÓ, 2008).
Todavia, para teores maiores aparecem os carbonetos do tipo (Cr, Fe)7 C3 e
(Cr, Fe)23 C 6. Tem-se como consequência o fato de que as propriedades dessas
ligas dependerão fortemente dos teores de carbono e de cromo bem como dos
tratamentos térmicos utilizados. Por outro lado, para teores de Cr acima de 13%,
uma certa quantidade de carbono deve ser adicionada para garantir a formação de
uma estrutura completamente austenítica em uma dada temperatura fria. Assim,
quanto maior for o teor de Cr superior (aproximadamente 12%), maior deverá ser
o (teor) de carbono e para garantir a resistência à corrosão da liga, definem os
limites usuais de composição dos aços inoxidáveis martensíticos. Percebe-se que
devido ao seu elevado teor de cromo, os aços inoxidáveis possuem uma elevada
temperabilidade, dessa forma, podem ser temperados a partir do resfriamento do
ar, com temperaturas superiores a 820°C, salvas as peças de grande espessura.
(PAREDES, 1999)
Nesse sentido, para um aço que conta com 0,12% de carbono e 12% de
cromo, as temperaturas Ms e Mf se situam, respectivamente, entre 300ºC e 350°C
e 150ºC a 180°C. Essas temperaturas são diminuídas quando o teor de cromo ou
de outro elemento de liga é aumentado. De forma usual, os aços inoxidáveis
martensíticos são utilizados na condição temperada, revenida ou recozida. No
primeiro caso, a têmpera é responsável por induzir uma estrutura dura e frágil, que
pode ser amaciada pelo revenimento, causando assim a precipitação de uma fina
dispersão

de

carbonetos.

A

escolha

pelas

temperaturas

de

têmpera

(particularmente de revenido), permite a obtenção de diferentes combinações de
propriedades mecânicas. Já na condição de recozida (obtida pelo resfriamento em
forno), o aço apresenta uma estrutura de ferrita e carbonetos mais macia, bem
como conta com uma menor resistência à corrosão. (PAREDES, 2011)
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Percebe-se que além dos elementos Fe, Cr e C, os aços inoxidáveis
martensíticos podem ter adicionadas pequenas quantidades de outros elementos,
sendo eles Mo, W, V ou Ni. São usados principalmente para melhorar a
resistência à fluência em altas temperaturas. Já os outros elementos
estabilizadores de austenita podem ser adicionados para substituir parcialmente o
carbono, visando sobretudo melhorar a soldabilidade desses aços. (PÓVOA,
2017)
Como exemplo pode ser citada a utilização de 2% a 4% de Ni para a
obtenção de um aço totalmente temperável, contando dessa forma com 16% a
20% de Cr, e apenas 0,1% de C. Nesse caso, é possível conseguir um aço com
melhor soldabilidade, devido principalmente ao baixo teor de carbono. Assim
sendo, conta com uma melhor resistência à corrosão devido ao elevado teor de
cromo e baixo (teor) de carbono. Cabe nesse momento, discorrer sobre a
soldabilidade dos aços inoxidáveis martensíticos macios (PAREDES, 1999).
A motivação para o desenvolvimento de aços inoxidáveis martensíticos com
boas propriedades de soldagem foi baseada na necessidade de diminuir a
quantidade de carbono para se obter uma melhora na tenacidade da estrutura
martensítica, diminuindo dessa forma a sensibilidade a trincas a frio, sendo
necessária portanto a adição de 4% a 6% de níquel, conseguindo então uma
estrutura com menor quantidade de ferrita, visando melhorar a resistência à
corrosão, juntamente com a resistência à fragilização causada pelo revenido,
deve-se adicionar de 0,5% a 2% de molibdênio. Para tal obtenção precisa-se
combinar o cromo com o níquel na temperatura de transformação  em um
sistema com razão entre Cr/Ni de 3:1. Assim, nota-se que os aços inoxidáveis
martensíticos macios solidificam a partir de cristais de ferrita  (PAREDES, 2011).
A transformação de ferrita  em austenita , por sua vez, tem o seu início
próximo de 1300°C. A transformação é completada por volta de aproximadamente
1200°. Em razão das altas taxas de resfriamento que ocorrem durante as
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operações de soldagem, percebe-se que pequenas quantidades de ferrita  são
super-resfriadas durante a transformação (de ferrita)  em austenita . De forma
similar, a transformação da austenita  em martensita leva a microestrutura a
apresentar uma pequena quantidade (de austenita) retida, entre aproximadamente
1% a 20%, devido principalmente às taxas expressivas de resfriamento durante do
processo de soldagem bem como em razão da baixa temperatura de
transformação martensítica (Ms) que ocorre entre 200°C e 250°C. Assim sendo,
as uniões soldadas de aços inoxidáveis martensíticos macios do tipo CA6NM
apresentam uma estrutura com pequenas quantidades de austenita retida e ferrita
 (PÓVOA, 2017).
A tenacidade expressiva desses aços se deve especialmente em
detrimento da formação de uma dispersão fina e regular de austenita estável (não
visível em microscópio óptico), que é obtida a partir do tratamento de revenido em
temperaturas próximas dos 600°C. Essa dispersão permanece estável até mesmo
em temperaturas próximas a -196°C. Percebe-se que quando a temperatura passa
de 615°C, a austenita estável decresce e é dissolvida, novamente, em austenita
instável, ficando, então, suscetível à transformação martensítica. Analisa-se as
propriedades de tensão de escoamento, de tensão máxima, de energia de impacto
e de configuração estrutural. Para esses aços existem três tipos de austenita:
cerca de 7% de austenita residual; austenita fina dispersada de forma estável e
austenita instável (CARBÓ, 2008).
O processo de normalização, por sua vez, deve ser realizado a partir de
temperaturas que devem permanecer entre 950 e 1050°C. O princípio desse
tratamento térmico é a promoção de uma homogeneização da estrutura por meio
da dissolução da ferrita e da austenita retidas. Essas são produtos da solidificação
em uma condição fora do equilíbrio. Já o revenimento a 600°C tem como escopo
precipitar uma dispersão fina de austenita ao longo das lamelas de martensita
revenida e dos contornos de grãos da austenita inicial, conferindo, dessa forma,
uma maior tenacidade à estrutura. Devido ao rápido resfriamento nas etapas de
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têmpera ou soldagem a arco o carbono permanece em uma solução
supersaturada, formando a martensita. Durante o revenimento, este carbono em
solução supersaturada precipita a partir da martensita na forma de carbonetos.
Feitas tais considerações, deve-se discorrer sobre a soldagem nos aços
inoxidáveis ferríticos. De forma geral, a solda é caracterizada por ser uma
estrutura de granulação grosseira. Apresenta uma rede de martensita junto aos
contornos de grão e precipitados finos de carbonetos e nitretos nos contornos e no
interior dos grãos. Nota-se ainda que os aços inoxidáveis ferríticos com teor mais
elevado de cromo e de elementos intersticiais ou que contam com adições de
elementos estabilizantes podem possuir um balanço entre elementos alfagênios e
gamagênios, que fazem com que a austenita não se forme em nenhuma
temperatura. Em tais condições, a sua ZTA será formada exclusivamente por uma
região de crescimento de grão e pela ZF, e assim, apresentará uma estrutura
grosseira e colunar, contando com precipitados finos intra e intergranulares
(PAREDES, 2011).
Já em aços estabilizados com Nb ou Ti, o crescimento de grão pode ser
reduzido de forma apenas parcial, devido a presença de uma maior estabilidade
de carbonitretos desses elementos em relação ao cromo. Já em aços com
menores teores intersticiais, o problema do crescimento do grão é mais intenso,
visto que a quantidade de precipitados é menor. Dentre os problemas
relacionados à soldabilidade, entende-se que os aços ferríticos são considerados
materiais de baixa soldabilidade, especialmente quando comparados com os
austeníticos, visto que a sua solda é caracterizada pela presença de uma baixa
ductilidade e tenacidade, bem como conta com uma sensibilidade à corrosão
intergranular. Trincas de solidificação também podem se manifestar na zona
fundida.
A fragilização da solda é ainda mais intensa para aços com maiores teores
de cromo e intersticiais, assim como a sensibilização à corrosão intergranular é
maior naqueles aços com maiores teores de intersticiais e menores de cromo.

42

Dessa forma, as ligas comerciais ferríticas contam com 12% de Cr, na forma de
chapa e podem ser soldadas de forma a se obter boas propriedades. Contudo,
aqueles aços com teor de cromo mais elevado (como o AISI 430, 442, 446 e
semelhantes) são mais sensíveis a problemas de fragilização durante a soldagem.
Tal efeito pode ser mais facilmente visualizado em ligas com maiores teores de
intersticiais. Percebe-se também que a adição de elementos estabilizantes
favorece a obtenção de uma melhor tenacidade na solda (PÓVOA, 2017)
Deve-se enfatizar também que os aços inoxidáveis ferríticos podem sofrer
problemas de corrosão intergranular de forma bastante semelhante aos aços
inoxidáveis austeníticos. Atualmente, admite-se um mesmo mecanismo para
explicar o problema nos dois tipos de aços. Segundo tal mecanismo, a
precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão, em uma determinada
faixa de temperatura, causa o empobrecimento do cromo nas regiões
imediatamente adjacentes que acabam por se tornar sensíveis à corrosão. Esta se
processará

imediatamente

ao

longo

dos contornos de

grão,

causando

praticamente o seu desprendimento. A corrosão intergranular dos aços inoxidáveis
ferríticos apresenta algumas características próprias, que são mesmo opostas às
observadas nos aços austeníticos (PAREDES, 1999).
Em aços inoxidáveis, a sensibilização é produzida pela precipitação durante
o resfriamento após o aquecimento acima de 925°C. Dessa forma, este problema
não ocorre nas regiões da ZTA mais próximas da zona fundida bem como nesta
região. Já nos austeníticos, a corrosão intergranular é mais problemática em
regiões que atingiram temperaturas de pico na ordem de 675°. Nesses dois tipos
de aços, o problema pode ser minimizado a partir da utilização de menores teores
de intersticiais. Contudo, no caso dos ferríticos, tornam-se necessários teores
extremamente baixos assim como a utilização de aços estabilizados com Nb e Ti,
visto que permitem a minimização do problema a partir da adição de maiores
teores intersticiais. Deve-se enfatizar também que a corrosão de aços ferríticos
não estabilizados pode ser recuperada a partir de um tratamento térmico na faixa
de 700ºC a 850ºC.
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Nessa discussão, deve-se aludir também que os ácidos inoxidáveis
ferríticos podem apresentar problemas durante a solidificação. O enxofre é o
elemento principal que causa o prejuízo à resistência à fissuração em um aço AISI
430, por exemplo. Assim, um aço inoxidável do tipo AISI 430 pode ser
considerado um material sensível à formação de trincas de solidificação,
apresentando uma maior facilidade para trincar que um aço tipo AISI 304 com
teores semelhantes de intersticiais e impurezas. Nesse sentido, é válido discorrer
sobre os métodos indicados para a redução da fragilização em soldas em aços
inoxidáveis ferríticos convencionais. O primeiro método diz respeito ao tratamento
térmico pós-soldagem. Recomenda-se que se a região da solda apresenta uma
rede de martensita nos contornos do grão, um tratamento pós-soldagem de 750 a
850°C deve ser utilizado para o revenimento dessa martensita (PAREDES, 2011;
CARBÓ, 2008; PÓVOA, 2017).
Tal tratamento pode também causar um coalescimento dos precipitados,
reduzindo dessa forma a fragilização da alta temperatura. A granulação grosseira
da estrutura, por sua vez, não pode ser refinada. Já em um aço do tipo 430 não
estabilizado e que conta com um teor de intersticiais em torno de 0,07%, um
tratamento térmico a 750°C é capaz de causar uma redução sensível na
temperatura de transição da solda, devido possivelmente ao revenimento da
martensita. Dessa forma, a escolha da temperatura de tratamento térmico deve
ser feita de maneira bastante criteriosa, visto que tratamentos tanto a 600ºC
quanto a 900°C não são capazes de alterar a temperatura de transição da solda.
Já em soldas em aços estabilizados de composição semelhante, a temperatura de
tratamento térmico precisa ser mais elevada, ficando em torno dos 900°C.
O segundo método, por sua vez, trata-se da adição de um metal de aço
inoxidável austenítico ou de uma liga de níquel. Esses podem ser utilizados para a
soldagem de aços inoxidáveis ferríticos entre si ou entre metais dissimilares.
Assim sendo, para a soldagem desses aços com outros tipos de aços inoxidáveis,
com aço carbono ou com baixa liga, precisa-se de metais de adição que possuem
uma quantidade relativamente elevada de ferrita delta, como os tipos 309 e 312.
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Para a soldagem entre aços similares ou com aços carbono ou de baixa liga, ligas
de níquel podem ser usadas. A utilização de metal de adição austenítico permite a
obtenção de uma zona fundida dúctil e tenaz, que não precisa de qualquer
tratamento térmico pós-soldagem.

Problemas devido às diferenças de

propriedades químicas e físicas (em particular, do coeficiente de expansão
térmica) precisam ser consideradas, como no caso dos aços martensíticos.
Sobre essa técnica, é válido ressaltar que ela é incapaz de resolver o
problema da fragilização do ZTA. Todavia, deve-se considerar que as
propriedades da junta como um todo são melhoradas devido à pequena largura da
ZTA bem como devido à grande ductilidade da ZF. Um último método a ser
considerado se trata da escolha do processo ou procedimento para a realização
da soldagem. A fragilização da ZTA e da ZF pode ser, pelo menos em parte,
reduzida pela escolha de um processo/procedimento de soldagem adequado.
Sabe-se, no entanto, que os aços inoxidáveis ferríticos são considerados materiais
de baixa soldabilidade, sobretudo quando comparados aos austeníticos, pois a
sua solda é caracterizada por possuir tanto a ductilidade quanto a tenacidade
baixa bem como por possui sensibilidade à corrosão intergranular.
Trincas de solidificação também podem ocorrer na zona fundida. Para
concluir este tópico, pode-se afirmar que, de forma geral, a fragilização da solda
costuma ser mais intensa para aços com maiores teores de intersticiais. A
sensibilização à corrosão intergranular, por sua vez, torna-se frequente quando há
maiores teores de intersticiais e menores de cromo. A soldabilidade dos aços
inoxidáveis deve ser analisada por meio de diagramas. Como exemplo podem ser
citados os de Espy, WRC e Schaeffler. Para finalizar, destaca-se que essa
fragilidade pode ter diversas causas, dentre elas há a formação de martensita e o
crescimento de grão para aços não-estabilizados. No próximo capítulo serão
abordas as últimas técnicas relacionadas aos aços inoxidáveis ferríticos e
martensíticos.
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3.5.1 Soldagem dos aços inoxidáveis ferríticos
Os aços inoxidáveis ferríticos são considerados materiais de baixa
soldabilidade quando comparados com os austeníticos, pois a sua solda é
caracterizada por ductilidade e tenacidade baixas, além da sensibilidade à
corrosão intergranular. Trincas de solidificação também podem ocorrer na zona
fundida. De uma maneira geral, a fragilização da solda é mais intensa para aços
com maiores teores de cromo e intersticiais. (PAREDES, 1999). A soldabilidade
dos aços inoxidáveis é analisada a partir do diagrama de Schaeffler como mostra
a figura 6.
Figura 6: Diagrama de Schaeffler

Fonte: Lancaster (1999)

3.5.2 Processo de Soldagem TIG (GTAW)
O processo de soldagem TIG (Tungsten Inert Gas) é o mais utilizado para a
realização da emenda da esteira metálica. Esse processo utiliza como fonte de
calor um arco elétrico mantido entre um eletrodo não consumível de tungstênio e a
peça a soldar. A proteção da região da soldagem é feita por um fluxo de gás
inerte. O dispositivo mostrado na figura acima é um carrinho de solda automática
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que mantém a voltagem e a velocidade de fusão contratada, como ilustra a figura
7 abaixo:

Figura 7: Carrinho de solda automática que mantém a voltagem e a velocidade de fusão
contratada

Fonte: Sandvik Porcess Systeems S-PS036-B-ENG 04.2011

Durante a soldagem, ocorrem mudanças microestruturais dentro da zona de
tratamento afetada (ZTA). Um fator que limita a utilização dos aços inoxidáveis
ferríticos é a sua possível fragilização, quando na condição soldada. Esta
fragilidade pode ter diversas causas como a formação de martensita e o
crescimento de grão para aços não-estabilizados ou com crescimento de grão
para os estabilizados (FOLKHARD, 1988; PADILHA, 1994).
3.6 Corrosão nos aços inoxidáveis martensíticos e ferríticos
A corrosão pode ser entendida como a perda uniforme de espessura a
partir da superfície do material, visto que se encontra em meio corrosivo
(PAREDES, 2011; CARBÓ, 2008; PÓVOA, 2017). A corrosão nos aços
inoxidáveis pode ser dividida em alguns tipos. Deve-se destacar que o íon cloreto
pode causar a corrosão em diversos tipos de aços inoxidáveis. O grão pode ser
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definido como um cristal soldado em um sólido. Tem como característica o fato de
as suas cédulas unitárias estarem organizadas na mesma direção. A interface
entre dois grãos (denominada como contorno de grão), funciona como um todo, ou
seja, como uma região na qual há uma maior concentração de energia, podendo
ocasionar uma corrosão. A corrosão intergranular ocorre devido à formação de
trincas microscópicas ao longo do contorno dos grãos, e ao seu redor ocorre a
sensitização, que é a precipitação de carbonetos de Cr resultantes da reação de
carbono e cromo.
A corrosão por erosão, por sua vez, corresponde ao processo de
deterioração do material devido à ação abrasiva de fluidos corrosivos que escoem
quando em contato com o aço (PAREDES, 2011; CARBÓ, 2008; PÓVOA, 2017).
Pode dessa forma, ser incrementada devido a ação de pequenas partículas
sólidas em suspensão. Pode ainda manifestar-se em qualquer tipo de aço
inoxidável, sobretudo quando a velocidade relativa de circulação do líquido é
maior que 3m/s. De forma mais comum, é normal ocorrerem estrangulamentos e
desvios de fluxos, como cotovelos e curvas. Uma das estratégias mais eficientes
para que esse tipo de corrosão seja prevenido é empregar os inoxidáveis duplex.
Há ainda a corrosão por pites (que também é conhecida como localizada ou
puntiforme).
É um tipo de corrosão que pode ocorrer em quase todos os tipos de aços
inoxidáveis, sobretudo quando a passivação é rompida ou quando essa não pode
se formar totalmente (PAREDES, 2011; CARBÓ, 2008; PÓVOA, 2017). Tem-se,
como resultado, a formação dos buracos de profundidade angulosa que são muito
superiores ao diâmetro. A profundidade dos furos, por sua vez, pode ser em toda
a espessura do material, e assim, devido à sua distribuição irregular, a estimativa
de tempo de vida da peça afetada se torna inviabilizada. Uma das principais
causas para esse tipo de corrosão é a presença do íon cloreto. Logo, para o
aumento desse tipo de corrosão, é recomendável a adição de elementos como o
Cr, o Mo e o N. Já a corrosão por Freitas é caracterizada por ataque localizado
bem como pela consequente formação de um interstício (espaço reduzido e
estreito). Pode ter sido criado na construção do equipamento (projeto) ou durante
o próprio processo.
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Por fim, pode-se concluir este capítulo discorrendo sobre a corrosão sob
tensão. Ela decorre devido a associação entre três fatores: tensões aplicadas ou
residuais do processo de fabricação, meio agressivo (contendo cloretos) e
temperatura acima de 60ºC. Com um ataque localizado, a corrosão sob tensão
fraturante (CSTF) pode ser verificada pelo surgimento de trincas radiais que se
propagam rapidamente (PAREDES, 2011; CARBÓ, 2008; PÓVOA, 2017). Essa
corrosão pode ser considerada como um grande problema para os aços
austeníticos, entretanto, um elevado aumento no teor de níquel pode reduzir o
risco desse tipo de corrosão. Dessa forma, assim como acontece na corrosão por
erosão, os aços inoxidáveis duplex ou ferríticos são soluções para esse problema.

3.6.1 Principais Propriedades de Resistencia Mecânicas dos Inoxidáveis
A curva de tensão e deformação dos aços inoxidáveis apresenta
claramente uma maior resistência à tração dos martensíticos quando comparados
com os demais inoxidáveis. No entanto, os martensíticos apresentam uma menor
ductilidade. A família dos austeníticos apresenta uma menor resistência à tração,
porém, uma maior ductilidade. Já os ferríticos geralmente possuem um limite de
resistência à tração inferior quando comparado a família dos martensíticos, no
entanto, uma maior ductilidade, vide figura 10 abaixo. Essas principais
propriedades voltadas à resistência mecânica dos aços inoxidáveis serão mais
bem exploradas neste tópico como um todo. Para que sejam efetivamente
compreendidas, serão divididas em alguns pontos: 3.6.2: Curva de Tensão e
Deformação; 3.6.3: Curva de Tensão Plástica nos Aços Inoxidáveis; 3.6.4: Curva
de Tensão Elástica nos Aços Inoxidáveis; 3.6.5: Limite de Escoamento do
Ferrítico; 3.6.6: Limite de Escoamento do Martensítico; 3.6.7: Coeficiente de
Expansão Térmica e 3.6.8: A Lei de Hooke.

Figura 8: Limite de resistência à tração inferior quando comparado à família dos
martensíticos
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Fonte: Lancaster (1999)

3.6.2 Curva de Tensão e Deformação
Em materiais metálicos, a curva de tensão-deformação obtida em um
ensaio monotônico de tração, cuja principal norma executada em materiais
metálicos é a ASTM E 8M-04, pode ser dividida a partir de três regiões nas quais
há a ocorrência de três eventos diferentes voltados à deformação (SOLOSANDO,
2007). O primeiro deles se trata da região da deformação elástica, ou seja, tratase da aplicação de uma solicitação mecânica que gera uma deformação
(mecânica) que deixa de existir quando a solicitação é cessada, tendo-se assim o
retorno do material às suas dimensões originais. Percebe-se também que em
materiais metálicos, a variação da tensão em função da deformação elástica é
linear.
O segundo evento se trata da região de deformação plástica uniforme
(SOLOSANDO, 2007). Nela, o material sofre mudanças permanentes em termos
de forma devido à solicitação imposta. Todavia, a deformação ocorre de forma
gradual em qualquer região do material (num ensaio de tração, no alongamento e
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na decorrente redução da seção transversal). Além de ocorrerem de forma
gradual, manifestam-se ainda de maneira uniforme em toda a extensão do corpode-prova. Por fim, há um terceiro evento correspondente à curva de tensãodeformação. Trata-se da região de deformação plástica não uniforme. Esta é
resultante da concentração de deformação plástica numa única região do corpode-prova.
O alongamento do material, neste caso, ocorre devido à deformação
localizada (SOLOSANDO, 2007). Define-se o limite da proporcionalidade (Sp)
como o valor de tensão correspondente à relação entre a tensão e a deformação
no trecho elástico. Entretanto, a definição desse limite é bastante difícil e
complexa, e dessa forma, adota-se como limite das regiões elásticas e plásticas o
limite de escoamento (SLE). Trata-se de uma tensão na qual ocorre-se uma
pequena deformação plástica. Assim, a partir da curva de tensão-deformação,
além de ser possível definir o comportamento de um material metálico, também
são definidas cinco propriedades mecânicas básicas: rigidez, resistência,
ductilidade, resiliência e tenacidade.

3.6.3 Curva de Tensão Plástica nos Aços Inoxidáveis
Percebe-se que a deformação plástica altera a estrutura inteira de um
metal, e, dessa forma, deve-se esperar que a deformação mude também as
propriedades de um determinado metal (REIS; BALANCIN, 2008; SOUZA, 2004).
Nota-se que medidas de resistividade fornecem evidências para essas mudanças
nas propriedades. Assim sendo, a estrutura distorcida reduz o livre percurso médio
dos movimentos dos elétrons e, portanto, aumentam a resistividade. Nesse
sentido, torna-se importante reiterar que a quantidade de deformação à frio deve
ser referida como um índice de deformação plástica. Essa deformação à frio é a
intensidade da deformação resultante de uma redução na área da seção
transversal reta durante a deformação plástica.
Nesse contexto, as tensões residuais compressivas iniciais se tornam nulas
em aproximadamente 1,6% de deformação plástica (REIS; BALANCIN, 2008;

51

SOUZA, 2004). Em seguida, em torno de 2,5% de deformações plásticas, as
tensões passam a ser de tração, da ordem de 600MPa a 700MPa. Assim, as
tensões residuais passaram de, aproximadamente, -700MPa a +700Mpa com
apenas 2,5% de deformação plástica. Em seguida, com a continuidade da
deformação plástica, atinge-se um máximo de 856MPa para a amostra T1 em
aproximadamente 9,22% de deformação plástica, e de 981MPa em T2 para 12%
de deformação plástica. As tensões a partir de 5%, não apresentam grandes
variações, ficando na faixa de 700MPa a 800MPa, com uma pequena queda em
torno de 12% de deformação.
Com isso, percebe-se que a curva do escoamento plástico depende do
material e das condições de deformação, observando-se que existem quatro
formas distintas para essas curvas. Percebe-se também que, em altas
temperaturas, o aço inoxidável possui um comportamento plástico, sobretudo os
ferríticos. Com a diminuição da temperatura de deformação, a curva apresenta um
pico de tensões após as pequenas deformações. Quando as partículas de
austenita estão dispersas grosseiramente dentro da matriz, a curva de
escoamento plástico mostra um pico de tensão separando regiões extensas de
encruamento (aumento da tensão com a deformação) e amaciamento (a tensão
diminui com a deformação). Em proporções iguais das fases, quando a
microestrutura é caracterizada pela presença das duas fases na forma de lamelas
que se estendem por toda a extensão da amostra (ambas as etapas percolam a
superfície da amostra), a curva toma uma forma bem particular nos ensaios de
torção a quente.
3.6.4 Curva de Tensão Elástica nos Aços Inoxidáveis
A deformação plástica pode ser entendida como um processo que prece a
deformação plástica. Assim sendo, quando uma pequena tensão de tração é
aplicada a um material cristalino qualquer, tem-se a presença da deformação
elástica. Dessa forma, quando as solicitações são aplicadas, o metal se torna
levemente mais distendido e a remoção da carga faz com que o material volte às
suas dimensões originais. Dentro da região de comportamento elástico, a
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deformação é resultante de um pequeno alongamento da célula unitária na
direção da tensão de tração, ou ainda a uma pequena contração na direção da
compressão, segundo Souza (2004).
Deve-se observar também que na faixa de comportamento elástico, por sua
vez, a deformação ocorre de forma proporcional à tensão, conforme indica o
estudo de Souza (2004). Nesse sentido, a relação entre a tensão e a deformação
trata-se do módulo de elasticidade que é uma característica do metal. Assim
sendo, quanto mais intensas forem as forças de atração entre os átomos, maior
será o módulo de elasticidade. Dessa forma, qualquer tipo de alongamento ou
compressão de uma estrutura cristalina em uma direção, causada por uma força
uniaxial, acabará produzindo um ajuste nas dimensões perpendiculares à direção
da força. Nas aplicações de engenharia, as tensões de cisalhamento também
solicitam as estruturas cristalinas. Essas produzem um deslocamento de um plano
de átomos em relação ao plano adjacente.
A elasticidade é a capacidade do metal de retornar à forma original, uma
vez removida a força externa atuante. Deste modo, a deformação segue a Lei de
Hooke, sendo proporcional ao esforço aplicado:
Þ=µ.E
onde: Þ = tensão aplicada;
µ = deformação
E = módulo de elasticidade do material

Ao maior valor de tensão para o qual vale a Lei de Hooke, denomina-se
limite de proporcionalidade. Ao ultrapassar este limite, surge a fase plástica. Nela
ocorrem as deformações crescentes mesmo sem a variação da tensão. Este
processo é denominado de patamar de escoamento. Alguns materiais como o
ferro fundido ou o aço liga tratado termicamente não deformam plasticamente
antes da ruptura, sendo considerados materiais frágeis. Estes materiais não
apresentam o patamar de escoamento. Analisando a curva de tensão e
deformação dos aços carbonos, conforme a figura 11, teremos:
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Figura 9: Curva de tensão e deformação dos aços carbonos

Fonte: Lancaster (1999)

a) O ponto zero é o ponto de partida para quaisquer análises e na maioria dos
diagramas,  x  a curva é linear até um determinado ponto A. Neste
trecho, as tensões são diretamente proporcionais às deformações. Além
deste ponto, as tensões já não são proporcionais às deformações e o ponto
A é chamado de limite de proporcionalidade e a tensão em A é a tensão de
proporcionalidade.

b) A partir do ponto A, as deformações crescem mais rapidamente que as
tensões até atingir o ponto B e nele se verifica, sem aumento de tensão, um
notável acréscimo de deformação até atingir o ponto C. Este fenômeno é
conhecido como escoamento do material e a tensão no ponto B é
denominada tensão de escoamento.
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c) No ponto C, o material começa a oferecer resistência ao aumento de carga
voltando as deformações a crescer com as tensões, segundo uma curva
diferente de uma linha reta. Ao atingir o ponto D tem-se tensão máxima que
é o limite de resistência. Além deste ponto, as deformações crescem e não
são acompanhadas pelas tensões que decrescem, atingindo-se, assim, o
ponto R, onde ocorre a ruptura do material.

d) Se o material atingir um ponto P com tensão maior que a de escoamento e
se deformar, ao retirar a carga atuante no corpo de prova, as tensões,
praticamente paralelas a OA da curva de carregamento, implicam que o
material sofra uma deformação plástica, ou seja, permanente.

e) Por último, a partir do ponto C, a diminuição da área afeta de maneira
considerável o cálculo da tensão, fenômeno conhecido como estricção.

3.6.5 Limite de Escoamento do Ferrítico
Sobre o escoamento dos aços inoxidáveis ferríticos, sabe-se que é preciso
que

haja

um

bom

desempenho

em

operações

de

estampagem,

pois

especialmente quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos, esse tipo
de aço costuma apresentar um limite maior de escoamento assim como um baixo
coeficiente de encruamento, e ainda apresentam uma menor ductilidade. Nesse
sentido, os aços inoxidáveis ferríticos são menos recomendados para aplicações
de conformação a frio, sobretudo porque os carbonitretos de nióbio afetam o
processo de recuperação e de recristalização do aço, segundo o estudo de
Alencar (2016). A Associação Brasileira dos Processadores e Distribuidores de
Aços Inoxidáveis entende também que esses aços não são endurecíveis por
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tratamento térmico e no estado recozido o limite de escoamento é de 275MPa a
350MPa.

3.6.6 Limite de Escoamento do Martensítico
Quando

se

discorre

sobre

a

soldabilidade

dos

aços

inoxidáveis

martensíticos, percebe-se que o grande problema é a trinca a frio, pois para que
esta ocorra, deve haver a presença de hidrogênio em baixas temperaturas, de um
nível de tensão suficientemente elevado e deve haver uma microestrutura
suscetível, que no caso é a martensita. O carbono equivalente é utilizado para
avaliar a susceptibilidade à trica a frio, contudo, avalia apenas o fator da
microestrutura e da dureza máxima. Fatores como o teor de hidrogênio, a
temperatura e o nível de tensão acabam não sendo levados em conta. Esse
mecanismo de trincamento a frio ocorre porque a rede cristalina desse tipo de aço
costuma ser bastante tensionada (MÜRI, 2009).
Entre -150e 150°C ocorre a trinca frio. Contudo, acima de 150ºC, o
hidrogênio se encontra em difusibilidade suficiente para sair da solda, e, abaixo de
150°C, não ocorre a difusão deste. Assim, recomenda-se que se evite a faixa da
temperatura abaixo de 150°C fazendo, para isso, um pré-aquecimento do aço a
uma temperatura de 150 a 200°C. Com esse pré-aquecimento, o limite do
escoamento do aço aumenta, e, consequentemente, este escoamento ocorrerá
mais facilmente, visto que há uma diminuição do nível de tensões internas. Além
disso, o resfriamento se torna mais lento, o que faz com que seja possível evitar a
formação da martensita. Dessa forma, a temperatura atua na presença do
hidrogênio, no nível de tensão e na microestrutura (MÜRI, 2009).

3.6.7 Coeficiente de Expansão Térmica
Segundo Jerônimo (2012), o coeficiente de expansão térmica (também
conhecido

como

coeficiente

de

expansão

volumétrica ou expansividade

volumétrica) é responsável por indicar a variação de volume provocada pela
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variação da temperatura enquanto a pressão permanece constante. É definido
também como uma compressibilidade isobárica, visto que a sua pressão é
constante. Para o autor, as espécies químicas (átomos, moléculas e íons) que
formam esses materiais mantêm-se coesas pela presença de um balanço entre as
interações “interespécies” atrativas e repulsivas. O aquecimento provoca a
excitação vibracional e rotacional a níveis elevados. Isso leva ao aumento da
frequência, da amplitude da vibração e da distância média entre os átomos.
Esse coeficiente, para o estudo de Jerônimo (2012), é um parâmetro que
pode ser aplicado na indústria do petróleo, visto que conta com oscilações de
temperatura no processo e armazenamento bem como por lidar com fluidos que
sofrem variações de densidade quando a sua composição se altera. Assim, tornase um valor de difícil padronização bem como conta com severas limitações em
termos de determinação experimental. A dilatação cúbica (também conhecida
como volumétrica) define-se como a variação percentual do volume líquido para
cada 1°C de variação na sua temperatura. Dessa forma, a determinação
experimental dessa propriedade pode ser feita a partir da relação entre os valores
da densidade em diferentes temperaturas para caracterizar o efeito da
temperatura sobre essa propriedade

3.6.8 A Lei de Hooke
Segundo notas da Universidade Federal de Juiz de Fora (2010, p. 1), a Lei
de Hooke descreve a força restauradora que existe em diversos sistemas quando
comprimidos ou distendidos. Qualquer material, sobre o qual atua uma força,
sofrerá uma deformação, que pode ou não ser observada. Apertar ou torcer uma
borracha, esticar ou comprimir uma mola, são situações onde a deformação nos
materiais pode ser observada com facilidade. Mesmo ao pressionar uma parede
com a mão, tanto o concreto quanto a mão sofrem deformações, apesar de não
serem visíveis. A força restauradora surge sempre no sentido de recuperar o
formato original do material e tem origem nas forças intermoleculares que mantém
as moléculas e/ou átomos unidos. Para exemplificar: uma mola esticada ou
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comprimida irá retornar ao seu comprimento original devido à ação dessa força
restauradora.
Esta relação linear simples entre a força e o alongamento foi formulada
primeiramente em 1678, pelo cientista inglês Robert Hooke e recebeu seu nome.
Após uma série de experiências, o cientista constatou que uma série de
materiais, quando submetidos à ação de carga normal, sofre variação na sua
dimensão linear inicial, bem como na área da seção transversal inicial. Ao
fenômeno da variação linear, Hooke denominou alongamento, constatando que:
quanto maior a carga normal aplicada e o comprimento inicial da peça, maior será
o alongamento. Da mesma forma: quanto maior a área da seção transversal e a
rigidez do material, medido através do seu módulo de elasticidade, menor o
alongamento. Resultando daí a equação:

Na deformação permanente, o corpo não retorna ao seu estado original,
permanece deformado permanentemente. Isso acontece quando o corpo é
submetido à tensão de plasticidade, que é maior daquela que produz a
deformação elástica. Onde:
Δl - alongamento da peça [m];
σ - tensão normal [Pa];
F - carga normal aplicada [N];
A - área da seção transversal [m2];
E - módulo de elasticidade do material [Pa]; L - comprimento inicial da peça [m];

A lei de Hooke em toda sua abrangência pode ser representada pela
formula abaixo.
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.

Onde:
σ - tensão normal atuante [Pa; MPa, GPa]
E - módulo de elasticidade do material [P a; ...]
t - deformação longitudinal adimensional (sem dimensão)
t - deformação transversal adimensional
ࣰ - coeficiente de Poisson adimensional
Δl - alongamento [m; cm; mm]
l - comprimento inicial [m; cm;...]

3.6.9 A Curva Tensão & Deformação
O diagrama tensão-deformação é um gráfico bidimensional no qual se
relacionam a tensão σ, ordenada com a deformação , abscissa, obtidos pelo
ensaio. Cada ponto do gráfico identifica uma leitura de tensão-deformação feita
pela máquina de testes durante o ensaio. O último ponto caracteriza a ruptura do
material. Exemplo: Seja o Diagrama Tensão deformação do aço ABNT 1020,
mostrado abaixo, ensaiado conforme normas específicas.
Figura 10 : Diagrama Tensão Deformação do aço ABNT 1020
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Ponto O - Início de ensaio carga nula;
Ponto A - Limite de proporcionalidade;
Ponto B - Limite superior de escoamento;
Ponto C - Limite inferior de escoamento;
Ponto D - Final de escoamento início da recuperação do material;
Ponto E - Limite máximo de resistência;
Ponto F - Limite de ruptura do material. A partir do diagrama tensãodeformação é possível se obter diversas propriedades do material ensaiado.
Os materiais são classificados como dúcteis e frágeis, dependendo das
suas características de tensão e deformação. Materiais dúcteis são aqueles que
apresentam grandes deformações antes de se romperem, como, por exemplo, o
aço, borracha e alumínio. A madeira pode ser considerada como um material
moderadamente dúctil, pois suas características variam muito de uma espécie
para outra.
Materiais frágeis são aqueles que se rompem bruscamente apresentando
pequenas deformações como, por exemplo, o concreto. Outra característica é que
não possuem tensão de ruptura à tração bem definida e sua resistência a esse
esforço normalmente é baixa. Essa indefinição é causada pela existência de
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imperfeições e microtrincas no material. A consequência é que o aparecimento de
trincas iniciais seja bem aleatório. Essas imperfeições ou microtrincas são próprias
da natureza do material. O material é classificado como frágil quando submetido a
ensaio de tração e não apresenta deformação plástica, passando da deformação
elástica para o rompimento, como na figura 11 abaixo (ALMEIDA,1993)
Figura 11: a) Fratura de material frágil.

b) Fratura de material dúctil

Fonte: Almeida (1993)

3.4 Uma Breve História das Esteiras Metálicas
A primeira instalação conhecida da Sandvik Steel Belt Conveyor surgiu no
ano de 1901 (Figura 6). Depois de aproximadamente 10 anos do primeiro
fornecimento, a Sandvik recebeu uma carta escrita pelo dono da serraria, Sr.
Robertfors Bruk, em 1º de maio de 1911, que diz:
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Durante 10 anos tivemos transportadores de fita de aço para serragem e
cavacos de madeira e estamos inteiramente satisfeitos com as
instalações. Particularmente, desejamos destacar a durabilidade e a
resistência mecânica das fitas que, de longe, ultrapassam aquelas de
outras fitas de algodão ou balata. As fitas de aço também proporcionam
operação econômica (SANDVIK 150 anos de história, 2011).

Bruk fez recomendações quanto a tornar as extremidades mais flexíveis e,
por último, recomendou a aplicação para eventuais empresas do ramo. A esteira
fornecida tinha aproximadamente 70 m de comprimento x 250 mm de largura x 0,8
mm de espessura, e foi reconhecida como a primeira e mais antiga fita em
registro.
Figura 12 : Primeiro Fornecimento de Fita de Aço Carbono (1901, Suécia)

Fonte: Sandvik 150 anos de história, 2011: Primeiro fornecimento de uma fita
contínua em aço carbono. Suécia, 1901.

A partir desse momento, a Sandvik decidiu investigar as possíveis
aplicações para as esteiras de aços carbono e inoxidáveis, dando impulso à
inovação tecnológica no mercado mundial. Em 1911, com o objetivo de estudar a
fita e seus acessórios e realizar os testes com produtos a serem transportados, a
Sandvik construiu um transportador experimental de 60 metros de comprimento.
Os anos seguintes foram marcados pelo progresso e inúmeras solicitações, até
que em 1° de junho 1913 foi criada a divisão de negócio Steel Belt Conveyor. O
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primeiro grande projeto vendido foi para o manuseio de fosfato na ilha Nauru,
localizado ao oeste do oceano pacífico. O pedido recebido foi de 28
transportadores, equipados com fitas transportadores em aço carbono e todos os
acessórios necessários. No mesmo ano, foi fornecido o primeiro transportador
resfriador de calcário em pó, cuja temperatura do produto de 90°C era resfriada
em contato com a fita de aço inoxidável (Figura 13).
Figura 13: Primeiro Transportador Resfriador de Calcário em Pó

Produto Líquido
Produto Solidificado

Fita de aço inoxidável
Sistema de
resfriamento de água

Fonte: Sandvik Process Systems

Na época só existiam larguras de tamanho padrão de 250 mm, 300 mm e
400 mm com uma espessura de 0,8 mm a 1.0 mm. A limitação quanto à largura da
fita foi, naturalmente, um obstáculo em muitos casos e várias opções foram
testadas. Depois de 10 anos tentando encontrar a melhor maneira de se obter
larguras non standard/não padronizadas, foi criado o sistema de rebitagem, que se
sustentou por mais de 40 anos, até a chegada da tecnologia de soldagem,
ampliando consideravelmente o leque das aplicações.
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3.7 Sinterização na Mineração
Para o estudo de Telles (2015), o sínter de minério de ferro é o aglomerado
mais utilizado nas indústrias metalúrgicas. O processo de obtenção do sínter pode
ser definido como uma aglomeração a quente de uma mistura de minérios de ferro
que é fundente e

também combustível. Assim sendo, a sinterização é um

processo de reciclagem, pois há o reaproveitamento de diversos resíduos das
usinas. Com os avanços tecnológicos, permite-se na etapa de mistura a utilização
de uma gama de materiais reciclados. Os mais utilizados nas sinterizações são os
pós, lamas, carepas e sínter de retorno (aqueles que estão fora das
especificações granulométricas para o alto-forno). Esse processo pode ocorrer em
bateladas (a partir de equipamentos laboratoriais ou de escala piloto) ou contínuo
(por meio de uma esteira carregada constantemente pela mistura a sinterizar).
Telles (2015) indica também que o principal componente da mistura é o
minério de ferro. Os materiais devem ser previamente misturados. Essa etapa é
denominada de microaglomeração a frio ou micropelotização. Nessa etapa, os
materiais são misturados de modo a se obter aglomerados formados pela
aderência das partículas mais finas da mistura sobre as mais grossas. Dessa
forma, as micropelotas resultantes do processo devem ser carregadas na esteira
ou câmara de sinterização. Deve possuir o fundo na forma de grelhas, permitindo
então a passagem de ar por meio de um sistema de exaustão. O processo tem o
seu início quando o combustível começa a reagir e termina quando a frente
térmica avança durante todo o leito.
A participação do sínter feed na mistura a ser sinterizado, de acordo com
Telles (2015), é de aproximadamente 60%. Percebe-se que uma das
características que o minério deve possuir é a granulometria entre 0,10 mm e 6,35
mm. Antigamente eram determinadas pela curva Astier. Já a composição química
do minério precisa apresentar um máximo de 0,05% de fósforo e um máximo de
0,01% de enxofre para que as especificações do alto-forno sejam atendidas. Para
a realização dessa mistura, é preciso efetuar a ignição por meio da queima de
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combustíveis líquidos ou gasosos. A temperatura de ignição é importante para a
qualidade final do sínter. Devido às condições de temperatura e resfriamento, a
parte superior do leito de sinterização é geralmente mais frágil, denominada de
soft sínter.
O forno de sinterização com fita de aço inoxidável, que consiste em
compartimentos múltiplos, é projetado para otimizar sua produção. O fluxo
contracorrente de gases de refrigeração carrega o calor perdido das peletas
acabadas para aquelas que estão entrando nos compartimentos da frente. Devido
ao uso altamente eficiente dos gases de refrigeração nos compartimentos da
frente e às baixas temperaturas dos gases de exaustão, os fluxos de gás de
exaustão são mínimos, e cuidadosamente limpos em purificadores a base de água
ou filtros de ciclone/saco. O pó é eficazmente reciclado de volta para o processo
de peletização.
Os principais benefícios às pelotas de alta qualidade quanto à redução de ferrocromo são:


Aumento da recuperação do cromo;



Melhor operação do forno de arco submerso;



Carga média e fatores de energia mais elevados;



Consumo de energia significativamente mais baixos;



Operação contínua e consistente;



Alta disponibilidade do forno;



Capacidade de usar finos de cromita de baixo custo;



Aumento de produção com a opção de pré-aquecer a carga do forno em
forno de calcinação OPK TM;



Aumento da capacidade de seus fornos de redução em até 20%.

Por se utilizar o aço inox na mineração, trata-se de um ambiente em que se
utiliza muita água. Usualmente, não se estuda o efeito corrosivo da umidade nos
materiais empregados, atentando-se apenas à resistência ao desgaste mecânico
destes. São algumas vantagens:
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Aumento da vida útil e da confiabilidade dos equipamentos;



Redução dos custos/paradas para manutenção;



Menor agarramento de material e maior facilidade de limpeza.

Para concluir, deve-se afirmar que, segundo o estudo feito por Telles
(2015), todas as usinas integradas em nosso país produzem sínter por meio de
um processo denominado de Dwight Lloyd. O combustível utilizado para este
processo é o coque. O sínter é responsável por cerca de 75% de ferro em seus
altos-fornos, e, além do sínter, esses altos-fornos são carregados por pelotas e
minério granulado. Antes de finalizar esse tópico, é preciso destacar alguns
fenômenos no processo de sinterização. São eles a queima do combustível e a
transferência de calor da camada superior para a camada inferior do leito,
causado pela passagem de ar. Após a formação da zona de combustão, o leito é
dividido em: zona úmida; zona de secagem; zona de reação e zona de
resfriamento.

3.8 Mineração no Brasil

O Brasil, desde o fim da ditadura militar (contando com 30 anos de duração
o regime republicano), iniciou um processo de redemocratização do país que
vigora até os dias de hoje (VIEIRA et al, 2003; ARAUJO; FERNANDES, 2016;
REZENDE, 2016; ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2019). Assim sendo,
atualmente o Brasil é um dos cinco maiores produtores e exportadores de metais,
materiais e minérios no mundo, visto que 85% do que produz é exportado,
gerando-se dessa forma um montante de divisas. Dessa forma, juntamente com o
agronegócio, a mineração se constitui como um dos setores estratégicos mais
relevantes para se manter o equilíbrio contábil da economia brasileira. Contudo, os
minérios são exportados sem qualquer agregação de valor. Atualmente, a
indústria mineral se destaca por algumas conquistas a serem aqui apresentadas.
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A primeira delas é que nos últimos 10 anos o valor da produção da indústria
extrativa mineral (mineração e lavra garimpeira) cresceu aproximadamente 550%
em detrimento principalmente das significativas ampliações produtivas (VIEIRA et
al, 2003; ARAUJO; FERNANDES, 2016; REZENDE, 2016; ANUÁRIO MINERAL
BRASILEIRO, 2019). Outro aspecto expressivo é que na produção que acontece
em 3.354 minas, a maioria dessas são a céu aberto e contam como uma ampla
variedade de minerais não metálicos. Esses, por sua vez, produzem uma gama de
72 substâncias minerais. Entre essas, 23 são metálicas, 45 não metálicas e 4
energéticas. Contam ainda com centenas de garimpos não legalizados,
concentrados sobretudo no ouro e no diamante. Outro fato marcante é que o
Brasil, no ano de 2014, obteve uma produção de 36 milhões de euros.
A maior parte (cerca de 30 milhões de euros) foi destinada às exportações.
Percebe-se que o minério de ferro exportado, principalmente para a China,
acarretou taxas mais expressivas, pois correspondeu a 60% das vendas externas
(IBRAM, 2014). Especificamente sobre os investimentos realizados de 2014 a
2018, sabe-se que esses somam 48 milhões de euros. A grande maioria foi feita
por intermédio das empresas multinacionais (VIEIRA et al, 2003; ARAUJO;
FERNANDES, 2016; REZENDE, 2016; ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2019).
Assim sendo, nota-se que durante os quase 500 anos de mineração no contexto
brasileiro, ficaram marcas ambientais visíveis, visto que existem milhares de minas
e garimpos espalhados pelo Brasil. Existem, na mesma proporção, diversos tipos
de conflitos socioambientais que envolvem tais territórios, envolvendo sobretudo
as populações tradicionais, sendo elas os índios, os quilombolas, as populações
ribeirinhas, as populações atingidas pela instalação de megaprojetos de
mineração e as afetadas pela contaminação decorrente da extração mineral.
Percebe-se que ao longo da história brasileira, conforme aumentou-se a
ocupação do território assim como o acesso ao conhecimento de caráter
geológico, novas descobertas relacionadas aos depósitos minerais metálicos
foram e continuam sendo feitas (VIEIRA et al, 2003; ARAUJO; FERNANDES,
2016; REZENDE, 2016; ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2019).
Em detrimento dessas buscas constantes, substâncias como o manganês e
o ferro passaram a exercer uma maior importância no âmbito das pesquisas.
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Sobre essas descobertas é válido ressaltar que essas exerceram um impacto
relevante na economia nacional bem como foram fundamentais para o fomento do
processo de industrialização brasileira. Atualmente, existem títulos ativos de
pesquisa e lavra cadastrados na Agência Nacional de Mineração para 37
substâncias metálicas. Em 2017, as substâncias da classe dos metálicos
responderam por cerca de 80% do valor total da produção mineral comercializada
brasileira.
Para concluir este capítulo, é preciso enfatizar que, dentre essas
substâncias, onze merecem uma atenção especial visto que acabaram por se
destacar. Essas substâncias impulsionam a mineração atual do Brasil. São elas o
alumínio, o cobre, o cromo, o estanho, o ferro, o manganês, o nióbio, o níquel, o
ouro, o vanádio e o zinco (VIEIRA et al, 2003; ARAUJO; FERNANDES, 2016;
REZENDE, 2016; ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2019). Sabe-se, também,
que o valor da produção comercializada dessas onze substâncias totalizou 88,5
bilhões de reais. Deve-se atribuir o destaque para a participação do ferro nesse
montante, uma vez que a sua produção é concentrada maiormente nas regiões de
Minas Gerais e do Pará. Assim sendo, considerando-se a importância dessas
onze substâncias metálicas no cenário da produção mineral brasileira, optou-se
pelo desenvolvimento de um tópico de forma a discorrer sobre o progresso dessa
mineração nacional.

4 METODOLOGIA

A abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa, uma vez que o
estudo foi realizado apenas em uma indústria. No entanto, ela também é uma
pesquisa experimental, uma vez que foi realizada a substituição de um material
por outro com intuito de testar sua durabilidade.

4.1 A Pesquisa
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O ambiente investigado foi uma indústria de mineração brasileira situada no
estado de Minas Gerais. A esteira do aço inoxidável ferrítico 3Cr12, classificado
como DIN WS 1.4003, da família 400 dos aços inoxidáveis, sempre foi utilizada
dentro do forno de sinterização contínua na mineração de minérios de ferroligas.
Sua vida útil média gira em torno de 4 a 6 meses em processo contínuos de
produção. Com o objetivo de aumentar a capacidade de produção, redução de
custos em cada troca de esteira e ter uma maior confiabilidade de processo, a
mineradora decidiu testar uma nova esteira de aço inoxidável martensítica de
classificação 15-7PH com características mecânicas mais resistentes comparado
com a do aço ferrítico.
4.2 Fatores Considerados
A durabilidade da esteira do aço ferrítico 3 Cr12 é considerada como um
dos entraves da indústria do setor, já que parar o forno requer no mínimo 10 dias
de paralização do trabalho, além de custo adicional de mão de obra, falta de
produção, material de substituição para esteira, dentre outros. Desta feita, uma
vez que o material não possuía as principais características mecânicas de
resistência para essa aplicação que requer um material resistente ao
tensionamento, à alta temperatura, com capacidade de reparos com solda, e com
resistência a corrosão uma vez que o ambiente se trata de um ambiente altamente
corrosivo. Dessa forma, foi proposto que o material ferrítico fosse substituído pelo
ácido inoxidável martensítico 15-7 PH, uma vez que esse material é apontado
como portador de características resistentes para essa operação.

4.3 A Fita Martensítica 15-7PH
A esteira piloto martensítica 15-7PH foi aplicada em características normais
de processo. Com uma dimensão de 3330 mm de largura x 2,9 mm de espessura
x 70 m de comprimento e com zonas de perfuração longitudinais, foi instalada e
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soldada pelo processo de solda TIG dentro do forno sinterização contínuo da
marca Outotec, como ilustra as figuras abaixo.
Figura 14: Fita analisada

Fonte: Sandvik Process Systems S-PS000-B-ENG

Figura 15: Forno de Sinterização com Esteiras Metálicas Continuo
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Fonte: Outotec

4.3.1 O forno de Sinterização

É um equipamento contínuo que conta com um sistema de aquecimento
composto por queimadores a gás. As câmaras coloridas são aquecidas
gradativamente até atingir uma temperatura máxima central em torno de 1200ºC.
A figura 16 ilustra esse aquecimento gradativo e o sistema de recirculação de gás.

Figura 16: Fita analisada

71

Fonte: Autor

Tabela 7: Temperaturas de Processo

Temp.
Celsius
Processo

350-400

650-700

1100-1300

650-700

350-400

Esteira

60-80

100-120

160-180

100-120

60-80

Importante salientar que as temperaturas encontradas na esteira
metalica dentro do forno sinterizador sao bem inferiores as temperaturas de
processo, pois, existe uma camada protetora que absorve grande parte da
temperatura, assegurando que a influencia de alta temperatura nao altere
as propriedades metalurgicas da esteira metalica.
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Figura 17: Camada protetora

Fonte: Sandvik Process Systems
Figura 18: Camada protetora e a fita de aço inoxidável.

Fonte: Próprio autor.
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4.3.2 Parâmetros de Medições do Processo

Alguns

parâmetros

de

medições

foram

estabelecidos

para

o

acompanhamento e medição das principais variáveis, tais como:


Velocidade média da fita metálica (%) e (m/min.);



Tempo de operação (h);



Produção diária de concentrado sinterizado (t);



Altura total da camada bedding e pelotas verdes na cinta (mm);



Temperaturas média dos setores da cinta metálica, setor 01 ao setor 06
(°C);



Análises de (Cl, pH e SO4) da água de limpeza da cinta metálica;



Espessura da cinta metálica (mm).

As medições foram realizadas periodicamente durante o fluxo regular de
produção regular.

4.3.3 Principais Dados de Processo Coletados

Com uma frequência de medições regulares, os dados do processo de
fabricação foram coletados durante o fluxo de processos regulares da esteira
martensítica. São considerados dados que podem influenciar positivamente ou
negativamente na vida útil da esteira. A tabela 4 apresenta dados relacionados à
velocidade média da fita em metros/minutos, ao tempo de operação em horas de
operação e à produção diária em toneladas.
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Tabela 8: Medição dos principais parâmetros de processo
N° de
medições

Velocidade da fita

Altura total da camada
protetora*

Produção

Qtde.

(m/min)

(mm)

(t)

1

0,65

432

385

2

0,64

430

365

3

0,64

429

330

4

0,7

430

300

5

0,72

440

345

6

0,62

424

350

7

0,63

429

330

8

0,68

421

369

9

0,65

431

355

10

0,71

431

353

4.3.4.1 Principais Dados de Processo Coletados
4.3.4.1.1 Temperaturas e suas importantes influências

Devido à alta temperatura do processo dentro do forno de sinterização
ilustrada na figura 15 acima, considera-se muito importante a medição da
temperatura na esteira, pois poderá sofrer danos com uma alta temperatura em
contato direto. As medições foram realizadas a partir de pirômetros instalados
dentro do forno e as medições foram feitas em diversos pontos da extensão da
esteira, como mostra a figura 16 e os valores destacados na tabela 5.
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Figura 19: Zonas de medição na fita de aço

1

2

3

4

5

Fonte: Autor
Tabela 9: Temperaturas encontradas

Fonte: Autor

Pontos de medição

Temp. da Fita em Cº

Zona 1

40

Zona 2

78

Zona 3

57

Zona 4

55

Zona 5

50

Zona 6

50

6
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5 RESULTADOS

O teste da esteira martensítica 15-7PH teve um resultado muito
satisfatório, pois atingiu-se 12 meses de produção interrupta, uma capacidade de
produção recorde e a mineradora ainda economizou com as contratações de
terceiros e mão-de-obra especializada, procedimento necessário para uma troca
de esteira. Depois do teste, quatro (4) amostras da fita 1150SM – 15-7PH do
tamanho de uma folha de papel A4 foram encaminhadas para um laboratório
metalúrgico na Suécia para serem analisadas. As amostras recebidas foram
inspecionadas visualmente e realizadas em ensaios de dureza em um durômetro
HV5; análises de microscopia eletrônica de varredura (SEM); propriedades
mecânicas de resistência a tração em Mpa; alongamento em porcentagem (%);
medição da espessura em milímetros (mm); e por último, microestrutura das
amostras em microscópio óptico.

Infelizmente não foi possível ter acesso ao

laboratório e levantar as marcas dos equipamentos utilizados e de seus
respectivos suportes/apoios.

5.1 Análises de Dureza

Os testes de dureza foram realizados em HV5, em seções transversais das
amostras polidas, vide os resultados encontrados na tabela 6 e ilustrados na figura
17.
Tabela 10: Valores HV5 encontrados de cada amostra
Amostras

1

2

3

4

HV5

348

354

354

355

Fonte: Autor

Figura 20: Valores HV5 encontrados de cada amostra
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Fonte: Autor

A dureza crescente aparece no meio da largura da fita, causada pela
temperatura elevada na região. Visando analisar essa tendência do crescimento
de dureza a partir do meio da fita, novos testes foram realizados. As amostras
foram cortadas na região central, dentro da zona perfurada e fora da zona de
perfuração. Os resultados apresentados na tabela 7 mostram que a dureza
diminuiu nas áreas perfuradas por terem sido expostas a temperaturas
aumentadas durante algum tempo.

A dureza na amostra 3, fora da zona

perfurada, é mais alta do que a esperada, ficando próxima ao valor nominal da fita
1150SM – 15-7PH.

Tabela 11: Mostram que a dureza diminuiu nas áreas perfuradas e não perfuradas
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Amostras

Zona Perfurada HV5

Fora da Zona Perfurada HV5
(região central)

1

302

376

2

305

373

3

305

378

4

296

375

1150SM
380 HV nominal
Fonte: Autor
5.2 As Principais Propriedades Mecânicas Analisadas
Tabela 12: Medição das propriedades mecânicas

Amostras

Rp 0.05
(MPa)

Rp 0.2
(MPa)

Rp 1.0
(MPa)

Rm (Mpa)

A

(%)

1

855

1099

1152

1157

3.6

2

763

899

1158

1158

3.7

3

739

812

1172

1173

3.5

4

909

1114

1152

1160

3.5

5.3 Corrosão por Pite

Foram encontrados alguns pontos de corrosão por pite, principalmente na
perfuração, vide a figura 21 abaixo:
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Figura 21: Zonas perfuradas da Esteira

Figura a)

Figura b)

As zonas perfuradas da esteira sao as zonas mais frágeis e onde
geralmente sao encontradas visíveis trincas ou nesse caso microtrincas
encontradas em analises laboratoriais, como ilustra a figura a).
Em alguns pontos específicos nas trincas analisadas, foram encontrados
contaminações de corrosão por pite, ilustrado e destacado na figura b)

5.4 Medição de Espessura
As medições das espessuras foram realizadas por meio de um micrômetro
digital e a média apresentada nas amostras analisadas foi de 1,90 mm de
espessura, sendo que sua espessura original fornecida era de 2,9 mm. Registrase então um desgaste mecânico de atrito muito acentuado.
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Tabela 13: Durante o fluxo de produção
Zona de Medição (mm)
1

2

3

4

5

6

2,8

2,75

2,8

2,68

2,7

2,8

2,8

2,7

2,8

2,75

2,8

2,8

2,8

2,7

2,77

2,75

2,8

2,8

2,8

2,7

2,77

2,66

2,8

2,8

2,8

2,65

2,8

2,7

2,7

2,8

2,8

2,7

2,7

2,7

2,6

2,8

2,8

2,7

2,7

2,6

2,8

2,7

2,6
2,55

2,7

2,6

2,7

2,7

2,6

2,6
2,5

2,75

2,6

2,7

2,76

2,8

2,7

2,8

2,9

2,9

Fonte: Autor

5.5 O Desalinhamento
O forno de sinterização opera com 2 tambores de aproximadamente 3 m de
diâmetro cada, e uma distância entre centros de aproximadamente 30. A fita
metálica transporta o produto para dentro da câmara de aquecimento a uma
velocidade média de 15 min/m figura 17 abaixo.

81
Figura 22: Alinhamento dos tambores

Fonte: Autor

Em uma análise de alinhamento dos tambores foi detectado um
distanciamento entre os dois eixos muito considerável como ilustra a figura 19, o
que pode estar impactando diretamente na vida útil da esteira gerando o
movimento de torção da mesma, vide figura 23:
Figura 23: Desalinhamento

Fonte: Autor
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Figura 24: Torção longitudinal

Fonte: Autor

Esse fenômeno mecânico de torção afeta principalmente a zona longitudinal
perfurada da esteira metálica e com essa dobra em sua superfície, ao passar
novamente pelo tambor, sofrerá uma tensão multiplicada que em um certo
momento trincas aparecerão nessa região, como uma forma de aliviar a alta
tensão gerada pela torção.

5.6 Análise Comparativa entre 3Cr12 & 15-7PH
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Tabela 14: Composição química

Elementos %
3Cr12
15-7PH

C

Mn

Si

Cr

Ni

P

S

0,03

1,5

1,0

10,5-12,5

1,0

0,04 0,015

0,08

1.0

1.5

14.0

7.0

0,7

0,3

N
0,03
0,8

Fonte: Autor

Figura 25: Capacidade de expansao termica em altas temperaturas

Fonte: Autor

5.7 Tensão de Curvamento

É um dos principais testes de resistência a fadiga nas esteiras metálicas, ou
seja, quanto maior for sua capacidade de flexão ou de curvamento no tambor,
maior será sua resistência ao stress, pois é nesse ponto em que o aço sofre a
maior tensão.
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Figura 26: Tensão de Curvamento

Fonte: Autor

A pressão de processo medida gira em torno de 30-35 MPa. O material
1150SM – 15-7PH apresenta 500 MPa de curvamento. Quando comparado ao aço
ferrítico 3CR12, possui uma resistência a uma tensão máxima de curvamento de
340 Mpa. Se a mesma carga sobre uma fita (pré-tensão, força de fricção, e outros)
e dimensões (esteira e tambores) forem usados em um cálculo da margem contra
a fadiga para os 2 aços, o resultado é (relativamente):
1150SM – 15-7PH: 3CR12-1.4003 = 1: 0,03
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6 CONCLUSÃO
A esteira de aço inoxidável atingiu 12 meses de operação continua com as
mesmas características e as mesmas variáveis de processo, ou seja, o dobro de
tempo comparado com a esteira de aço ferrítico, tipicamente utilizada nesse
processo.
A empresa atingiu recorde de produção em mil toneladas por hora,
economizou com a programação de substituição da esteira em contratação de
mão de obra terceirizada, insumos e ainda ganhou uma maior confiabilidade de
processo.
Os testes laboratoriais comprovaram que o martensítico é o aço mais
resistente mecanicamente para essa aplicação, que requer um material resistente
e dúctil e que possua uma maior resistência a corrosão, devido seu teor de Cr e o
Mo como um elemento estabilizador.
Portanto, conclui-se que o martensítico é o mais recomendável para essa
aplicação.
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7 COMENTÁRIOS ADICIONAIS E RECOMENDAÇÕES
Por se tratar de um tema muito novo em um nicho muito específico, novas
análises estão em discussão e novos testes serão realizados.
O fabricante do forno, dono da tecnologia de sinterização, passou a
promover outras categoria de aço inoxidável com a promessa de uma maior vida
útil e maior resistência a corrosão, comparado com as características do
martensítico 15-7PH. Algumas mineradoras de ferroligas ao redor do mundo estão
acompanhando as próximas etapas dessas análises. No entanto, já questionam a
qualidade do ferrítico e estão em busca de outras opções, tais como o
martensítico.
Acompanharei as próximas etapas da indústria sobre esse tema. O aço
inoxidável duplex aparece como uma opção. Porém, ainda bastante questionável
devido ao seu custo-benefício.
Esse trabalho mostrou como vale a pena a indústria investigar os itens de
desgaste dentro de um processo produtivo e sempre buscar a melhor opção
disponível trabalhando em conjunto em novos desenvolvimentos.
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