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Resumo: O presente trabalho investiga o efeito das 

condições iniciais no recozimento após diferentes graus 

de deformação no aço inoxidável ferrítico UNS S43932. 

Chapas foram deformadas a frio a 20, 40 e 60% de 

redução na espessura e recozidas nas temperaturas de 

650, 700, 750, 800 e 1100 oC por 1, 5, 25, 125, 625 e 3125 

minutos. Houve queda substancial na dureza nas 

temperaturas mais altas, particularmente a 750 oC e 

ligeiro aumento nas temperaturas mais baixas. A fração 

recristalizada aumenta com o aumento do tempo. 

 

1. Introdução 

Aços inoxidáveis ferríticos são muito versáteis já que 

possuem boa resistência à corrosão e variada faixa de 

propriedades mecânicas [1]. Eles são geralmente 

endurecidos pelo encruamento e redução no tamanho de 

grão. 

O conhecimento do efeito do grau de deformação e da 

condição inicial no recozimento é, portanto, bastante 

importante no domínio das técnicas necessárias para se 

atingir as propriedades impostas pela indústria. 

 

2. Metodologia 

Chapas de aço inoxidável ferrítico UNS S43932 com 

espessura inicial de (1,285±0,002) mm foram submetidas 

à redução na espessura de 20, 40 e 60%. Pelo menos 30 

medidas da espessura foram feitas nas amostras com um 

paquímetro de precisão 0,002 mm. 

As condições iniciais foram duas: sem o tratamento 

de solubilização e solubilizadas a 1200 oC por 1 hora. Em 

seguida, tais amostras foram recozidas nas temperaturas 

de 650, 700, 750, 800 e 1100 oC por 1, 5, 25, 125, 625 e 

3125 minutos. 

As amostras foram então embutidas em baquelite nos 

três sentidos e ensaiadas por dureza Vickers com carga 

de 1 kgf. Pelo menos cinco ensaios de dureza foram 

realizados para cada amostra, no sentido longitudinal. 

A fração recristalizada foi medida nas amostras 

submetidas ao recozimento a 750 oC pelos tempos já 

mencionados para ambas as condições iniciais, usando a 

fração em área [2]. 

 

3. Resultados e Discussão 

Para a temperatura de 650 oC, nota-se pela Tabela I 

que a dureza das amostras sem deformação apresenta um 

aumento com ligeira oscilação no seu valor para 625 

minutos. Para as amostras deformadas a frio, qualquer 

que seja a condição inicial, a dureza apresenta ligeiro 

aumento nos tempos iniciais, até 5 minutos, e depois 

apresenta queda no seu valor. Com algumas pequenas 

diferenças, o efeito é o mesmo a 700 oC. 

Tabela I – Dureza em função do grau de redução e do 

tempo para o recozimento a 650 oC. 

 

Para a temperatura de 750 oC, contudo, os resultados 

mostram que amostras sem deformação, independente da 

condição inicial, apresentam ligeiro aumento na dureza e 

depois uma diminuição com o tempo. 

Há queda na dureza para as amostras deformadas a 

frio, qualquer que seja o grau de deformação, como pode 

ser visto na Tabela II. Aparentemente, a queda na dureza 

é maior para as amostras com maiores graus de 

deformação: 40 e 60%, e que ela ocorre mais rapidamente 

para esses dois últimos graus de deformação, mais 

particularmente para 40%, como pode ser visto na Figura 

1. 

 

Tabela II – Dureza em função do grau de redução e do 

tempo para o recozimento a 750 oC. 

 
 

A Figura 1 mostra a evolução da dureza para as 

amostras solubilizadas ou não, deformadas a frio com 

grau de redução de 40% e recozidas a 750 oC. Nota-se 

que a queda na dureza é mais rápida para as amostras sem 
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solubilização. As micrografias obtidas nessa temperatura 

podem ser vistas na Figura 2.  

 
Figura 1 – Evolução na dureza em função do tempo para 

amostras deformadas por 40% de redução na espessura 

na temperatura de 750 oC. 

  
(a)                                   (b) 

Figura 2 – Micrografias obtidas para amostras não-

solubilizadas após o recozimento a 750 oC por (a) 125, 

parcialmente recristalizada e (b) 625 minutos, 

totalmente recristalizada. 

 

Na maioria dos casos, contudo, houve razoável 

dificuldade na distinção de comportamento entre as 

amostras recozidas nas demais temperaturas, como pode 

ser visto na Figura 3, que mostra a evolução na dureza 

para as amostras recozidas a 700 oC para diferentes graus 

de deformação. Nota-se ligeiro aumento na dureza com o 

tempo para a amostra sem deformação enquanto 

amostras deformadas apresentam queda na dureza e 

aumento em tempos intermediários. 

 
Figura 3 – Evolução na dureza em função do tempo para 

amostras não-solubilizadas deformadas por diferentes 

graus de redução na temperatura de 700 oC. 

 

A Figura 4, por sua vez, mostra que há queda na 

dureza para as amostras deformadas a frio já no primeiro 

minuto, sugerindo que a recristalização ocorreu por 

completo já nesse tempo. Entretanto, nas amostras 

submetidas aos maiores graus de deformação, há 

aumento na dureza em tempos intermediários e posterior 

queda no seu valor. Esse efeito parece estar presente 

também nas amostras solubilizadas. 

 
Figura 4 – Evolução na dureza em função do tempo para 

amostras não-solubilizadas deformadas por diferentes 

graus de redução na temperatura de 1100 oC. 

 

4. Conclusões 

As seguintes conclusões podem ser feitas com base 

nos experimentos realizados:  

A queda na dureza foi nítida somente na temperatura 

de 750 oC, sendo mais rápida para amostras não-

solubilizadas; 

As condições iniciais são de difícil diferenciação nas 

temperaturas estudadas, particularmente as mais baixas, 

de 650 e 700 oC; 

Há ligeiro aumento na dureza nas temperaturas de 

650 e 700 oC nos tempos intermediários; 

As frações recristalizadas foram caracterizadas 

somente para a temperatura de 750 oC e mostrou aumento 

com o aumento do tempo. 
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