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Resumo 
 

 

Aços inoxidáveis são amplamente utilizados em diversas aplicações por serem duráveis e 

versáteis. O níquel é elemento fundamental em aços inoxidáveis austeníticos da classe 3xx (8-

10 %m) por seu caráter austenitizante. Entretanto, o níquel é um elemento notório por possuir 

preços altos e flutuantes, afetando diretamente a indústria de aço inoxidável e seus 

consumidores. Portanto, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de um aço inoxidável 

austenítico com a substituição parcial de níquel por outros elementos, sem perda notável de 

resistência à corrosão. Diante disso, este trabalho tem como objetivo descobrir composições de 

aços inoxidáveis austeníticos com baixo teor de níquel por meio de métodos computacionais. 

O método CALPHAD (CALculation of PHAse Diagrams) foi utilizado para selecionar ligas 

em amplo espaço composicional, utilizando a ferramenta de triagem de alto desempenho (HTC, 

High-Throughput Calculation), implementada no software comercial PandatTM, permitindo 

que, em um espaço composicional definido amplo, sejam executados milhares de cálculos 

termodinâmicos. As composições de liga foram selecionadas através da inserção de critérios 

pré-definidos baseados na literatura, baseados em custo, resistência ao pite, e microestrutura. 

Dessa maneira, foi possível explorar eficientemente espaço composicional evitando assim 

métodos dispendiosos, ineficázes e obsoletos, como o da tentativa e erro, permitindo maior 

versatilidade e menor dependência do níquel como elemento de liga. 

 

Palavras-chave: Design de liga; CALPHAD; Aço inoxidável; Baixo níquel. 

 

Introdução 
 

 

Pequenas adições de elementos de liga em metais puros resultam em mudanças significativas 

em suas propriedades, visto que, raramente metais puros atendem a necessidades específicas de 

um produto, tendo como o exemplo as diferentes classes de aços, onde adições de elementos de 

liga podem torna-los inoxidáveis. Projetar e desenvolver novas ligas está diretamente ligado ás 

necessidades de aplicação, o que requer ampla capacidade experimental além de equipamentos 

de pós-processamento para modelagem. Diante disso, por muito tempo, pesquisas foram 

dedicadas às modificações da superfície de uma liga, em vez de redesenhar novas composições, 

porque as modificações da superfície são fáceis de fazer onde as propriedades não são 

comprometidas (1). 

O método para projetar a liga é geralmente baseado no método de 'tentativa e erro' que sofre de 

procedimento de síntese rigoroso, etapa de purificação laboriosa e grande consumo de.
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tempo. É demorado e caro projetar diferentes tipos de ligas usando métodos tradicionais. 

Portanto, metodos computacionais são propostos com o intuito de melhorar o design das ligas 

e a otimização das propriedades(2). 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo utilizar métodos computacionais para 

descobrir composições de aços inoxidáveis austeníticos promissoras. Para tal propósito, 

cálculos termodinâmicos de alto desempenho serão utilizados para investigar composições 

ideais partindo de elementos que influenciem na formação e estabilização da fase austenítica. 
 

Metodologia 
 

 

As composições foram descobertas através do método CALPHAD com o auxílio do software 

PandatTM. A base de dados comercial para ligas a base de ferro utilizada foi a PanFe2022a, 

devido à base de dados abranger 96% dos binários do sistema Fe-Cr-Mn-Ni-N-C-Si-Cu. 

Atualmente, a abordagem CALPHAD o único método usado para obter diagramas de sistemas 

multicomponentes com precisão suficiente para aplicações práticas sem a necessidade de 

trabalho experimental. A aplicação do método CALPHAD requer tanto o banco de dados 

termodinâmico para fornecer as energias de Gibbs (em função da pressão, temperatura e 

composição) para as fases individuais quanto o software computacional para calcular o estado 

de equilíbrio por um procedimento de minimização de energia. Uma ferramenta de high-

throughput calculation (HTC) foi desenvolvida e implementada no PandatTM. Esta ferramenta  

HTC baseada em CALPHAD permite que milhares de cálculos em um espaço de composição 

definido sejam executados automaticamente. As composições de liga que atendem aos critérios 

definidos pelo usuário podem ser identificadas através da filtragem dos milhares de resultados 

simulados. Sua velocidade e eficiência são notavelmente melhoradas e significativamente 

vantajosas em relação ao método CALPHAD convencional. 

As composições de liga foram selecionadas através da inserção de critérios pré-definidos 

baseados na influência dos elementos de liga na estrutura cristalina do material final. Para isso, 

com o intuito de se obter um aço inoxidável austenítico com baixo teor de níquel, elementos 

austenitizantes como manganês, nitrogênio e cobre foram adicionados na etapa de cálculos 

termodinâmicos. Os critérios utilizados para a filtragem das composições foram: 

I. Temperatura máxima (TMax) de f() = 750 ºC; 

II. Temperatura mínima (TMin) para f(CFC) > 97 % 

III. TMax f(M23C6) < 960 ºC; 

Onde f (), f(CFC), f(M23C6) referem-se às frações molares das fases , CFC e carboneto 

M23C6, respectivamente. 

O primeiro critério garante que a fase s seja estável somente a temperatura designada. O 

segundo critério garante a existência de um campo monofásico CFC enquanto o terceiro critério 

assegura que os carbonetos existam em temperaturas semelhantes aos do aço 304, por ser o aço 

austenítico mais utilizado. O processo HTC e os resultados estão resumidos na Fig. 1. 
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Figura 1 – Esquema de triagem de alto desempenho 

 

Resultados e discussão 
 

 

A abordagem CALPHAD provou ser útil no desenvolvimento de materiais e na otimização de 

processos, pois fornece uma maneira eficaz e eficiente de mapear diagramas de fases 

multicomponentes fazendo interpolações matemáticas e extrapolando funções de energia livre 

de Gibbs de cada fase na composição, temperatura e pressão. A confiabilidade de um cálculo 

CALPHAD depende quase inteiramente da base de dados utilizada, o que significa que 

desenvolver um bom banco de dados termodinâmico é vital para a exploração de novos sistemas 

e composições promissoras. Como a base de dados utilizada, PanFe2022a, engloba cerca de 

96% dos diagramas binários so sistema em questão, resultando em boa confiabilidade dos 

resultados. 

Através da inserção de elementos autenitizantes, foi possível obter um aço inoxidável 

totalmente austenítico com teores de niquel inferiores ao do aço inoxidável 304, como pode ser 

observado na Fig. 2. Elementos como cobre, manganês, nitrogenio e até mesmo o carbono são 

considerados autenitizantes, extendendo o loop austenítico do diagrama Fe-Cr e suprime a fase 

ferrítica(3).  

 

Figura 2 – Isopleta para um dos aços inoxidáveis obtidos pelo  

Método Calphad 
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A inserção de manganês na liga tem o intuito de aumentar a solubilidade de nitrogênio além de 

melhorar suas propriedades mecânicas, devido aos mecanismos de transformações 

martensíticas/maclagem, relacionados à sua baixa energia de falha de empilhamento, é possível 

que esta liga obtenha propriedades mecânicas comparáveis a família 200 e até mesmo 

superiores aos aços inoxidáveis da família 300(4). 

O nitrogênio, além de ser um forte estabilizador de austenita, é soluto mais eficaz em 

endurecimento por solução sólida que o níquel, aumentando o limite de escoamento de aços e 

os tornando mais resistente ao desgaste e fadiga (5). Entretanto, trabalhar com teores superiores 

que 0,1 %m de N pode acarretar na formação de poros e vazios devido ao fenômeno de 

desgaseificação de acordo com a Fig. 2, podendo-se observar isso pela formação de uma fase 

gasosa no liquido em teores de N acima de 0,2% em massa. 

 

Conclusões 
 

 

Através da aplicação de diversos parâmetros, composições de aços inoxidáveis austenítico 

foram desenvolvidas com base em cálculos termodinâmicos de alto desempenho baseados no 

método CALPHAD. Através da análise da isopleta obtida para uma das composições, foi 

possível demonstrar que o método produziu previsões bem sucedidas, servindo como uma rota 

alternativa ao método da “tentativa e erro” para o desenvolvimento de ligas 
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