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Resumo - A proposta deste estudo é avaliar o efeito do nióbio na resistência a corrosão e ao desgaste no aço 

inoxidável austeno-ferrítico SEW 410 Nr 14517 solubilizado em temperaturas próximas a 1050ºC durante 60 

minutos; com teores de 0; 0,2; 0,5; e 1,5% de nióbio em peso, por meio da determinação dos valores de 

espectroscopia de impedância eletroquímica, medidas de potencial de pite em soluções salinas com concentração 

de 1,0; 2,5 e 3,5% de cloreto de sódio e através da determinação do coeficiente de desgaste à abrasão para cada 

amostra estudada.   
 

Palavras-chave: Duplex, Impedância, Nióbio. 

 

Abstract - The purpose of this study is to evaluate the effect of niobium on corrosion resistance and wear 

resistance in austenitic-ferritic stainless steel SEW 410 Nr 14517 solubilized at temperatures around 1050 ° C for 

60 minutes, with levels of 0, 0.2, 0.5; and 1.5% niobium by weight, by determining the values of electrochemical 

impedance spectroscopy, pitting potential measurements in salt solutions with concentrations of 1.0, 2.5 and 

3.5% sodium chloride and by determining the abrasion wear coefficient for each sample. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Os aços inoxidáveis duplex apresentam predominância das estruturas ferrítica e 

austenítica com características singulares para aplicações na indústria petroquímica, onde 

resistência à corrosão e mecânica são importantes. Conforme a literatura o nióbio tem uma 

grande influência na transformação das fases ferríticas e austeníticas dos aços duplex, além do 

refino de grão da microestrutura [1]. A proposta deste estudo é avaliar o efeito do nióbio na 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis austeno-ferrítico SEW 410 Nr 14517 solubilizado 

a 1050ºC durante 60 minutos. Os teores de nióbio estudados foram 0; 0,2; 0,5; e 1,5% (% em 

peso). O desenvolvimento dos aços e ligas com adição de nióbio representa um grande avanço 

tecnológico e oferece grandes vantagens econômicas, pois o Brasil possui em torno de 94% 

das reservas deste elemento [2].  

         Considerando o grande interesse econômico do nióbio para o Brasil e o crescimento da 

indústria petrolífera a proposta deste estudo foi comparar a resistência à corrosão e a 

resistência ao desgaste do aço inoxidável austeno-ferrítico SEW 410 Nr. 14517 modificado 

com nióbio através de ensaios microabrasivos pelo método da esfera livre (Callowear) e por 

meio das medidas do potencial de Pite e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica em 

soluções salinas de NaCl.  

 

 

METODOLOGIA 

  



 

 

         Os ensaios polarização linear e cíclica e de impedância eletroquímica foram realizados 

em um potenciostato da marca IVIUM, com o software IviumStat Control version 1.726. As 

imagens das curvas de polarização linear e cíclica, e de impedância eletroquímica, como 

mostrado na Figura1, foram obtidas após serem tratadas no software Origin Pro 7.0 SR0 

version 7.0220. As amostras foram imersas em solução de 1%, 2,5% e 3,5% NaCl (cloreto de 

sódio), e  foi utilizado um eletrodo de calomelano saturado como eletrodo de referência, e 

como contra-eletrodo um eletrodo de platina. A velocidade de varredura escolhida para o 

ensaios foi de 5mV/s. A Figura 1  ilustra uma representação esquemática de uma curva de 

polarização anódica, mostrando os critérios para determinação das grandezas obtidas nesse 

ensaio. 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática de uma curva de polarização anódica. 

 

        O potencial de pite é indicado pela seta na Figura 1 e, foi obtido junto ao ponto da curva 

onde a densidade de corrente elétrica começa a aumentar abruptamente, significando que o 

filme passivo apresentou rupturas localizadas e que a solução atacou quimicamente o 

material, aumentando a concentração de íons metálicos em solução e, consequentemente, a 

corrente elétrica através do eletrólito assim formado [3]. As medições de dureza foram 

realizadas conforme norma ASTM A370-94. Durante os ensaios de desgaste microabrasivo 

foram obtidos os valores dos coeficientes de desgaste (m
2
/N), mostrados na Tabela 2. Os 

ensaios foram realizados em um equipamento de micro abrasão do tipo “esfera livre” 

(callowear) da marca CSM Instruments. A esfera utilizada no ensaio é de aço AISI 52100 

com um diâmetro de 25,4 mm. A rotação do eixo do motor que faz girar a esfera sobre a 

amostra, foi fixada em 150 rpm. Como abrasivo foi utilizado uma lama de carbeto de silício 

(SiC), com granulometria das partículas de aproximadamente 5μm e de concentração de 0,75 

g/cm
3 

(75g de SiC em 100mL de água destilada). Uma gota desta lama foi depositada entre a 

esfera e a amostra, a cada três segundos. A carga de ensaio foi mantida em, aproximadamente, 

0,27 N. O controle da carga é feito pela inclinação da porta-amostra e pela posição do 

conjunto em relação ao eixo motor de acordo com o peso da esfera utilizada. É necessário um 

longo tempo de ensaio para que se alcance um regime permanente, ou seja, o coeficiente de 

desgaste, para uma determinada condição de ensaio, permanece constante ao longo do tempo. 

Assim as crateras de desgaste foram produzidas em intervalos interrompidos de 15, 30, 45, 60 

e 120 minutos [4], [5]. 

RESULTADOS 



 

 

        As composições químicas dos aços utilizados neste trabalho estão apresentadas na tabela 

abaixo. 

Tabela 1 – Composições químicas dos aços inoxidáveis SEW 410 (% em peso). 

 

% em 

peso 
Cr Ni Mo Cu Nb Mn Si C N P S 

0% Nb 25,98 6,44 3,22 2,99 0,019 1,47 0,84 0,026 0,219 0.026 0,014 

0,2% Nb 25,84 6,50 3,21 2,94 0,203 1,34 0,72 0,027 0,214 0,026 0,014 

0,5% Nb 25,84 6,30 3,21 3,00 0,553 1,40 0,76 0,027 0,216 0,026 0,014 

1,5% Nb 25,37 6,21 3,20 2,88
 

1,582
 

1,34
 

0,76
 

0,028
 

0,218
 

0,027
 

0,015
 

 

          A Tabela 2 mostra os valores médios do coeficiente de desgaste à abrasão do potencial 

de pite e dureza dos aços inoxidáveis austeno-ferríticos SEW 410 utilizados neste trabalho. 
 

Tabela 2 – Coeficiente de desgaste e Potencial de pite dos aços inoxidáveis solubilizados. 

 

(%) em peso Dureza Coeficiente de 

desgaste 

1,0% NaCl 2,5% NaCl 

 

3,5% NaCl 

 

0% Nb 23 ± 1 HRC 2,50 X 10
-12  

m
2
/N 1,39 ± 0,01 V 1,33 ± 0,00 V 1,25 ± 0,01 V 

0,2% Nb 24 ± 1 HRC 1,09 X 10
-12  

m
2
/N 1,30 ± 0,02 V 1,23 ± 0,03 V 1,05 ± 0,03 V 

0,5% Nb 26 ± 1 HRC 1,07 X 10
-12  

m
2
/N 1,21 ± 0,01 V 1,15 ± 0,01 V 0,90 ± 0,01 V 

1,5% Nb 27 ± 1 HRC 9,57 X 10
-13  

m
2
/N 0,50 ± 0,03 V 0,44 ± 0,01 V 0,37 ± 0,01 V 

 

            Na Figura 2 estão apresentados os diagramas de Nyquist para os aços inoxidáveis em 

estudo. 

 

 
 

Figura 2 - Diagramas de Nyquist dos ensaios de Espectroscopia de impedância 

eletroquímica em solução de NaCl. 



 

 

          Observando a Tabela 2 e diagramas de Nyquist que a média dos ensaios realizados 

constatou-se um valor superior para o potencial de pite do aço inoxidável sem adição de 

nióbio, e com resistência de transferência de carga maior do filme. Foi comprovado também 

que o aumento da salinidade prejudicou a resistência à corrosão em todas as amostras 

estudadas. Os valores da Tabela 2 indicam que o nióbio provocou uma diminuição do 

potencial de pite e do coeficiente de desgaste, e favorecendo o aumento da dureza, que pode 

ser associado ao endurecimento por solução sólida provocado pelo nióbio em solução na 

matriz. Os diagramas de Nyquist, conforme a Figura 2 comprovam que o aumento da 

salinidade prejudicou a resistência à corrosão dos aços estudados. 
 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

          O aumento da salinidade provocou diminuição da resistência à corrosão dos aços. Os 

valores de coeficiente de desgaste à abrasão diminuíram com o aumento do teor de nióbio; e 

os valores de potencial de pite em todas as amostras estudadas, diminuíram com o aumento do 

teor de nióbio no aço, em todas as concentrações de NaCl.    
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