
EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA MICROESTRUTURA E 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AUSTENO-

FERRÍTICO SEW 410 NR. 14517  
 

Andre Itman Filho, andrei@ifes.edu.br; Cleybson Soledade Ferro, bison_cs@msn.com; 
Caroline Croce Pimenta, carol@ifes.edu.br 

Instituto Federal do Espírito Santo, Av. Vitória 1729, Jucutuquara, CEP 29040780, Vitória – ES 

 

Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar quantitativamente as transformações de fase, 
microdureza e resistência ao potencial de pite após tratamento térmico a 850 oC em um aço 
inoxidável austeno-ferrítico SEW 410 Nr. 14517. Os resultados mostraram o aumento da fase sigma, 
dureza e diminuição da resistência à corrosão após aquecimento do aço. 
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INTRODUÇÃO 

 Os aços inoxidáveis austeno-ferríticos 
pertencem a uma classe de materiais com 
características singulares interessantes para 
aplicações diversas, pois apresentam 
resistência à corrosão genérica similar à dos 
inoxidáveis austeníticos, porém com melhor 
resistência à propagação de trincas em 
situações de corrosão sob tensão. 
Considerando o grande interesse na pesquisa 
petrolífera em águas profundas, a proposta 
deste estudo foi avaliar as alterações da 
microestrutura, dureza e potencial de pite de 
um aço inoxidável austeno-ferrítico SEW 410 
Nr. 14517 por meio de tratamentos térmicos a 
850 ºC. Resultados da literatura indicam que 
nesta temperatura há o favorecimento da 
transformação da fase sigma que apresenta 
alta dureza. Os testes galvanostáticos para 
observar a influência das quantidades de fases 

no potencial de pite deste aço foram 
realizadas em solução com 3,5% de cloreto de 
sódio, que é um valor médio da salinidade do 
Oceano Atlântico e Pacífico. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela (1) mostra a composição 
química do aço inoxidável austeno-ferrítico 
utilizado neste trabalho. Na Tabela (2) estão 
apresentados os valores das porcentagens de 
fases e medidas de dureza Rockwell C das 
amostras antes e após o aquecimento a 
850ºC. Os valores de microdureza Vickers 
determinados nas diferentes fases estão 
mostrados na Tabela (3).  

Tabela 1. Composição química do aço SEW 410 Nr. 14517 (% em peso). 

Cr Ni Mo Cu Mn Si C N P S 

26,0 6,4 3,2 3,0 1,5 0,8 0,03 0,22 0,03 0,01 

 

Tabela 2. Porcentagem de fases e dureza Rockwell C no aço SEW 410 após aquecimento a 850oC. 

 



As microestruturas características das 
amostras aquecidas a 850ºC durante 15, 30 e 
60 minutos e resfriadas ao ar são mostradas 
nas Figuras 1(a), 1(b) e 1(c) respectivamente. 
Na Figura 2(a) é apresentada a curva de 
polarização do aço austeno-ferrítico 

solubilizado a 1050ºC enquanto nas Figuras 
(2b), 2(c) e 2d as curvas após tratamento 
térmico a 850 ºC durante 15, 30 e 60 minutos, 
respectivamente. Os valores de potencial de 
pite estão apresentados na tabela ao lado da 
Figura 2. 

Tabela 3. Medidas de microdureza Vickers  no aço SEW 410 após aquecimento a 850oC. 

Tempo (min) Ferrita  +  (HV) Austenita (HV)

  0*  305  10  255  8 

15 550  20   264  12 

30 576  15 263  7 

60 692  12   258  10 

 *Medidas realizadas em uma amostra solubilizada 

Figura 1: Amostras tratadas a 850 ºC durante: (a) 15 min, (b) 30 min, (c) 60 min. 

      

Figura 2 – Curvas de polarização e potenciais de pite referentes aos tempos de aquecimento do aço. 

Os resultados mostraram o aumento 
da quantidade de fase sigma com o tempo de 
aquecimento, fato este, responsável pelo 
acréscimo da dureza e diminuição dos 
potenciais de pite. Embora o aumento da 
dureza favoreça a resistência ao desgaste, é 
importante avaliar as condições de trabalho de 
um componente fabricado com este aço. 
Assim, o aquecimento durante 15 minutos 

parece indicar uma relação mais adequada de 
resistência ao desgaste e à corrosão. 
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Tempo (min)   Potencial de pite (V)

  0* (a)          1,20  0,02 

15 (b) 1,00  0,02 

30 (c) 0,15  0,04 

60 (d) 0,10  0,03 


