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A gestão da manutenção demanda estudos que auxiliem na tomada de 

decisão a respeito, por exemplo, de reposição ou não peças especificas, 

entretanto esta abordagem ainda é escassa no Brasil, por exemplo, 

quanto à materiais que são utilizadoss no setor industrial. Nesta ótica, 

este trabalho tem o objetivo de apresentar como deformações iguais 

resultam em diferentes variações das propriedades mecânicas dos aços 

inoxidáveis AISI304 e AISI2205. Visto que ambos os aços se destacam 

em termos de aplicabilidades dentro das suas classes. Para isso 

utilizou-se da revisão bibliográfica e da pesquisa experimental, para 

abordar situações-problema possíveis conforme as aplicações dos aços 

estudados. Dessa forma, pode-se concluir como a confiabilidade dos 

parâmetros propostos pelo fabricantes pode ser comprometida com 

processos de conformação inesperados. Nos resultados observa-se uma 

grande diferença entre os aços avaliados quanto à amplitude de 

variação das propriedades mecânicas, podendo assim, este trabalho 

ser utilizado como referência na escolha de substituir ou manter peças 

conforme as situações-problema abordadas.  
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1. Introdução 

A exposição de equipamentos a meios desgastantes é um fator crítico para a durabilidade dos 

materiais utilizados na produção; destes, denota-se que toda ferramenta está sujeita a falhas, e 

esta característica é agravada pelo desgaste dos materiais. Cavalcante e Almeida (2005) 

ressaltam que falhas podem ser traduzidas diretamente em custos para a empresa e pode levar 

a falta de confiabilidade dos clientes, e, portanto, a prevenção de erros possui relevância 

considerável em âmbito competitivo. 

Para a indústria, a reposição de peças é consideravelmente importante, tendo impacto direto 

na produtividade e custos da empresa. Assim, a manutenção preditiva mostra-se como a forma 

mais viável para a empresa manter seus custos de reposição baixos, entretanto, tal ação 

demanda que seus colaboradores tenham o conhecimento necessário sobre os equipamentos 

(RIZZO, 2008). Assim, é essencial para o engenheiro de produção possuir ferramentas que 

predizem a vida útil dos materiais utilizados em equipamentos, máquinas e ferramentas, 

fazendo uso de métodos referentes à gestão da manutenção.  

Nesse contexto, vale ressaltar que a degradação dos materiais e sua durabilidade estão 

atreladas a vários fatores, como por exemplo, tratamentos térmicos e processos de 

conformação que os materiais sofreram durante sua confecção. Dentre os processos de 

conformação, pode-se citar o dobramento que é um processo muito utilizado para provocar 

deformações em materiais. O dobramento consiste na deformação de chapas por flexão e pode 

representar uma etapa isolada de processamento do material ou pode ser uma etapa de 

deformação plástica em outros processos de conformação mecânica.  

Adicionalmente, para reduzir o número de intervenções, atuando preventivamente, de modo a 

atender a disponibilidade e confiabilidade operacional dos equipamentos, o planejamento e a 

escolha certa do material são de suma importância. Pois assim, é possível que haja 

previsibilidade dos impactos e falhas que podem ocorrer, reduzindo interrupções provenientes 

de quebra, ou falhas, de equipamentos do processo produtivo. Entretanto, é escasso na 

bibliografia o impacto dos processos de conformação mecânica na durabilidade dos 

equipamentos, fator decisivo no planejamento da manutenção, e da própria escolha de 

material. 

Portanto, o objetivo deste artigo é estudar a influência do dobramento nas propriedades 

mecânicas dos aços AISI304 e AISI2205, explorando a significância de uma conformação 

mecânica inesperada (como impacto de uma carga no equipamento) para continuidade do uso 
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do equipamento. Para isso, utilizou-se como métodos a revisão bibliográfica e a pesquisa 

experimental. 

2. Referencial Teórico 

2.1. Manutenção e Gestão da Manutenção 

Manutenção pode ser definida como toda ação desempenhada com intuito de detectar, 

prevenir ou corrigir falhas e defeitos com a finalidade de sustentar, em condições de uso, e 

prolongar ao máximo a vida útil de equipamentos ou máquinas. (QUEIROZ, 2015). Assim, a 

missão da manutenção é garantir a funcionalidade dos equipamentos e instalações de modo a 

atender um processo com segurança, preservação do meio ambiente, confiabilidade e custo 

adequado. (KARDEC; NASCIF, 2009). 

Já a gestão da manutenção tem a função de manter maquinarias e instalações em estado de 

funcionamento apropriado, buscando o ponto de equilíbrio dos esforços destinados à 

manutenção dentre o desejado e o necessário para a empresa, reduzindo os custos destinados 

em contraponto aos benefícios agregados à empresa (MOUTA, 2011). Para tanto existem 

estratégias de manutenção, definidas conforme seus objetivos e o momento da vida útil das 

ferramentas, em que o conceito das principais estratégias pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1: Estratégias de manutenção e tarefas da manutenção 

 

Fonte: Adaptado de Pacaiova e Glatz, 2015. 

Segundo Queiroz (2015) e Kardec e Nascif (2010), a manutenção é geralmente dividida em 

áreas, conforme seus objetivos e momento de ocorrência: 

a) Manutenção corretiva: realizada imediatamente após um defeito, ou falha, não 

esperado. 
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b) Manutenção corretiva programada: quando a falha do equipamento é esperada e 

iminente, visto operação de baixo rendimento do mesmo. 

c) Manuntenção preventiva: são realizadas antes de surgirem defeitos, afim de manter o 

equipamento operando conforme especificações; 

d) Manutenção preditiva: ocorrem conforme um limite de ciclos pré-definidos, reduzindo 

as manutenções preventivas e corretivas. 

e) Manutenção autônoma: pequenas intervenções contínuas realizadas pelos operadores. 

Sobre a manutenção preventiva, Pacaiova e Glatz (2015) relevam a aplicação de limites para a 

durabilidade de peças e partes, enquanto a manutenção deve ocorrer conforme um limite fixo 

de tempo, ciclos, quilometragem, dentre outros parâmetros. Portanto é preciso conhecer os 

fatores que restringem a vida útil dos materiais.  

Adicionalmente, vale ressaltar que um dos oito pilares da Manutenção Produtiva é o Controle 

Inicial que tem como principais objetivos a redução da necessidade de manutenção do 

equipamento e o desenvolvimento de equipamentos com facilidade de operação, de 

manutenção e de implantação de Manutenção Autônoma, com tempos reduzidos de partida, 

com confiabilidade e segurança. (Suzuki, 1994; Kardec; Nascif, 2002). Ou seja, conforme 

Suzuki (1994) e Kardec e Nascif (2002) este pilar garante uma interface entre engenharia de 

projeto e engenharia de manutenção e tem-se que uma boa maneira de se fazer o controle 

inicial é por meio da escolha adequada do material. 

Gürler e Kaya (2001) ressaltam que em sistemas complexos, pequenas falhas levam ao erro de 

todo o processo, assim é preciso conhecer as implicações da durabilidade de cada item que 

compõe o equipamento. Para tanto, existe na literatura estudos sobre os impactos de diferentes 

processos na durabilidade dos materiais, como por exemplo, da corrosão e seu impacto nos 

custos de manutenção. (FINŠGAR e JACKSON, 2014; GARCIA-ARRIAGA et al., 2010) 

Finalmente, Alves et al. (2014) explorou fatores que levaram ao rompimento precoce de tubos 

nos pré-aquecedores de caldeiras. Os tubos estudados utilizavam o aço AISI409, e acredita-se 

que o uso de tal aço tenha sido fator determinante no mal resultado do projeto e na 

manutenção corretiva precoce, demonstrando os impactos da má especificação nos custos e na 

confiabilidade dos processos. São encontradas na literatura pesquisas semelhantes, que 

exploram a importância da correta especificação do tipo de aço a ser utilizado, bem como 

fatores implicantes na vida útil das peças produzidas (SHIN e HSU, 1992; KÖSTER et. al, 

2013; FINŠGAR e JACKSON, 2014; FORSÉN, AROMAA, TAVI, 1993). 
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2.2 Propriedades mecânicas 

Callister (2008) ressalta que para toda aplicação é necessário conhecer as propriedades 

mecânicas dos materiais, ou seja, a resistência de cada material para diferentes forças e 

circunstâncias de aplicação dessas forças. Dentre tais propriedades é valido citar, segundo a 

definição de Callister (2008): 

a) Dureza: A resistência do material à deformação plástica em uma região localizada 

(como riscos); 

b) Ductilidade: é o grau de deformação plástica do material até a fratura; 

c) Limite de resistência à tração: é a tensão máxima resistida até o início da stricção; 

d) Limite de escoamento: é a tensão máxima resistida até o início da deformação plástica. 

e) Elasticidade: é a capacidade de o material retornar ao seu estado original após 

aplicação de uma força. 

 

2.3 Aços inoxidáveis 

Os aços inoxidáveis são ligas ferrosas que além desses elementos possui cromo como 

elemento de liga. Sendo que, o cromo auxilia na formação da Camada Passiva no aço, que o 

protege contra-ataques corrosivo, ou seja, que garante aos aços inoxidáveis uma maior 

resistência à corrosão (CARVALHO, 2000). 

Os aços inoxidáveis foram descobertos por Brearly Harry em 1912 (MANFRINATO, 2006; 

CARBÓ, 2001). Ademais, a classificação mais antiga e adotada dos aços inoxidáveis é 

comumente feita pelo American Iron and Steel Institute – AISI (PINTO, 2006). Conforme a 

microestrutura estabelecida pela composição química e os tratamentos térmicos os aços 

inoxidáveis são classificados em cinco grupos segundo Lacerda (2007) e Assumpção (2013): 

aços ferríticos, austeníticos, martensíticos, aços inoxidáveis duplex (microestrutura 

combinada de ferrita e austenita) e os endurecíveis por precipitação.  

Segundo Lacerda (2007) e Carbó (2001), os aços inoxidáveis austeníticos são ligas de Fe-Cr-

Ni com teor de cromo entre 16 a 30% e possuem estrutura cristalina cúbica de face centrada 

(CFC). Esses aços são caracterizados por apresentar elevada resistência à corrosão em locais 

de atmosfera industrial ou em meios ácidos, mantendo a superfície brilhante e praticamente 

isenta de produtos de corrosão generalizada. Os aços inoxidáveis austeníticos são não 

magnéticos. Oferecem boa ductilidade e resistência a altas ou baixas temperaturas, além de 

boa trabalhabilidade e soldabilidade. Eles apresentam alto limite de escoamento, alto limite de 
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resistência à tração e bom alongamento, e por isso oferecem ótimas condições para trabalho a 

frio. (LACERDA, 2007; LOPES, 2009). 

Dentre esses, pode-se citar o AISI304 que é o mais comum e o mais aplicado desta classe 

(BRAGA, 2011). Esse aço possui boa combinação de alta resistência à corrosão e 

conformação, além de possuir custos acessíveis. Entretanto, vale ressaltar que segundo 

Tussolini, et al. (2007) esse aço não resiste ao ácido clorídrico, ácido sulfúrico diluído e a 

meios de cloretos e haletos. Ademais, esse aço possui aplicação desde em tanques de 

transporte rodoviário de produtos líquidos até tubos flexíveis para exploração de petróleo, 

além de ser empregado também em sistemas de cozimento, evaporação e secagem de 

celulose. 

Com relação à classe dos aços inoxidáveis duplex, esta possui uma microestrutura com 

proporções praticamente iguais de ferrita e austenita (TAVARES; et al., 2006). Essa classe 

apresenta elevadas propriedades mecânicas, como resistência mecânica e soldabilidade, 

atreladas a uma boa resistência à corrosão e, por isso, é considerada bastante versátil. 

(LOUREIRO, 2010; SENTORE et al.,2007).  Vale ressaltar, que segundo Loureiro et al. 

(2010) quando comparado aos ferríticos e martensíticos esse aço apresenta alta tenacidade e 

ductilidade, e alta resistência a corrosão sob tensão e corrosão intergranular se comparado aos 

austeníticos. 

Dessa classe destaca-se o AISI2205, também conhecido como UNS S31803. Esse aço é 

considerado um aço inoxidável duplex de média liga, que é a classe do duplex mais utilizada, 

o que justifica-se pelo fato dessas ligas apresentarem resistência à corrosão intermediária. 

(LOUREIRO, 2010). Conforme a Aperam South America o AISI2205 é utilizado por 

indústrias em tubos flexíveis para extração de petróleo, tanques para armazenagem de 

produtos químicos e equipamentos para o segmento de papel e celulose, e evaporadores, dutos 

e tanques de condução e armazenamento de material corrosivo.  

Finalmente, vale ressaltar que para a utilização dos aços inoxidáveis AISI304 e o AISI2205, 

os mesmos geralmente passam por processos de conformação mecânica para adquirirem a 

forma desejada. 

2.4 Dobramento 

Os processos de conformação mecânica são processos que conferem formas às peças. Sendo 

que, um processo de conformação bastante utilizado é o da estampagem, pelo controle 

dimensional simplificado, versatilidade de formas, produtividade elevada e tempo reduzido de 

processamento (DIETER,1981; BRESCIANI FILHO et al., 2011). Com relação à 
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estampagem, pode-se afirmar que são operações de conformação de chapas metálicas a frio 

como: corte, dobramento, encurvamento e estampagem profunda, efetuadas na região plástica 

de deformação dos materiais. (MESQUITA; RUGANI, 1997; LOPES, 2009). 

Dentre o processo de estampagem, o dobramento é uma das operações mais importantes, e 

pode representar uma etapa isolada de processamento do material, ou ser uma das etapas de 

deformação plástica em outros processos de conformação mecânica, logo, pode ocorrer de 

forma progressiva ou em operações individuais (SALES, 2013). A operação de dobramento 

consiste na deformação de chapas por flexão, onde prensas fornecem a energia e os 

movimentos necessários para realizar a operação. Sendo que, a forma desejada é conferida 

mediante o emprego de punção e matrizes (MESQUITA; RUGANI, 1997). Ainda, conforme 

Mesquita e Rugani (1997) nesse processo de conformação quatro fatores devem ser levados 

em consideração: a capacidade elástica do material, o raio interno mínimo da peça a ser 

dobrada, o comprimento desenvolvido da peça e as forças que atuam na operação de 

dobramento.  

Vale ressaltar em relação ao raio interno da peça a ser dobrada, que um excessivo 

tracionamento provocado por um pequeno raio de dobramento pode levar ao rompimento da 

chapa dobrada. Pois quanto menor o raio de dobramento, maiores são as tensões 

desenvolvidas na região tracionada (MESQUITA; RUGANI, 1997). Assim, é fundamental 

que o dobramento ocorra com um raio superior ao interno mínimo da peça.  

Adicionalmente, em relação às forças que atuam no processo de dobramento, como mostra a 

Figura 2, na região interna há atuação de esforços de compressão e na região externa esforços 

de tração. Esses esforços atuam ao longo de uma linha perpendicular à chapa, existindo um 

ponto no qual as tensões são nulas, o chamado ponto neutro. Sendo que, a união de todos os 

pontos neutros, considerando um corte feito pelo plano transversal da peça, é denominada 

linha neutra (BRESCIANI FILHO et al., 2011).  

Finalmente, a Figura 3 exibe as características geométricas do processo de dobramento: 

largura, espessura da chapa, raio de dobramento e ângulo de dobramento. 

Figura 2: Esforços atuantes e linha neutra no dobramento. 
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Fonte: Sales, 2013, p.44. 

Figura 3: Dobramento de uma chapa e suas características geométricas. 

 

Fonte: GARCIA et al., 2000.  

 

2. Materiais e métodos 

Para realização desse estudo desenvolveu-se uma revisão bibliográfica seguida de ensaios em 

laboratório. Segundo Mattos (2015) a revisão da literatura é o processo de adquirir 

conhecimento sobre uma questão específica por meio da busca, análise e descrição do tema 

relacionado, portanto, por meio dessa revisão é possível fundamentar-se a respeito do 

conteúdo abordado e desenvolver senso crítico mais aprofundado sobre o mesmo. Já, os 

ensaios, conforme Lovison e Pacheco (2010), possibilitam a análise de propriedades, 

verificação do atendimento às especificações técnicas de produtos e projetos além de garantia 

da qualidade. Assim, por meio dos experimentos em laboratório pode-se investigar as 

propriedades e os comportamentos de dois aços amplamente utilizados na indústria com a 

finalidade de examinar as diferenças entre eles em relação à durabilidade de tubulações, 

máquinas e ferramentas, sujeitas a dobramento. 

Para os ensaios em laboratório chapas tamanho A4, cedidas pela Aperam South America, dos 

aços AISI304 e AISI2205 de espessuras 1,00 mm e 1,20 mm, respectivamente. A composição 

química dos aços é encontrada, respectivamente, nas Tabelas 1 e 2, estas foram informadas 

pela própria fornecedora das chapas. 
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Tabela 1: Composição química das amostras de aço AISI304 (% mássica). 

Fonte: 

Aperam South America. 

 

 

 

Tabela 2: Composição química das amostras de aço AISI2205 

Fonte: 

Aperam South America. 

Confeccionou-se dois corpos de prova de cada material, cortados nas dimensões representadas 

na Figura 4. 

Figura 4: Representação esquemática dos corpos de prova. 
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Fonte: Próprio autor. 

O raio de dobramento das chapas foi definido conforme a Equação 1 (ABNT NBR 7547, 

1982) almejando as deformações alvo de 0,050 e 0,083, obtendo assim os dados encontrados 

na Tabela 5. 

       (1) 

Onde:   = deformação total; 

e = espessura do corpo-de prova, em mm; 

r = raio da curva, em mm. 

 

 

 

Tabela 3: Raio de dobramento versus deformação resultante. 

Fonte: 

Próprio autor. 

O ensaio foi realizado com ajuda de uma prensa hidráulica da marca Worker. Os cilindros 

utilizados para o dobramento das chapas foram confeccionados pelos autores, de acordo com 

os raios encontrados anteriormente. 

Posteriormente realizou-se o cálculo do limite de escoamento (YS) e do limite resistência à 

tração (TS), utilizando as Equações 2 e 3 (MOTEFF; BHARGAVA; MCCULLOUGH, 1975; 

WU et al., 2007) respectivamente. 

          (2) 

          (3) 
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Onde, HV é o valor médio de dureza, e ‘n’ é o coeficiente de encruamento 

(AISI304=0,39; AISI2205=0,26, conforme Wu et al. (2007) e Moteff, Bhargava e 

Mccullough (1975)). 

3. Resultados e Discussões 

As chapas foram cortadas conforme as medidas supracitadas, obtendo perfis como observados 

na Figura 5, os mesmos procedimentos foram utilizados na confecção de todas as chapas, 

garantindo a padronização dos resultados. 

 

Figura 5: Representação dos corpos de prova do aço AISI304 (a) e AISI2205 (b). 

 
Fonte: Próprio autor 

Com auxílio da prensa e dos cilindros fabricados foram executados os dobramentos das tiras, 

sendo obtidas as formas exibidas na Figura 6. 

 

Figura 6: Corpos de prova do AISI304 (a) e do AISI2205 (b) após o processo de dobramento. 

 

Fonte: Próprio autor. 

A partir das durezas encontradas foi calculado o limite de escoamento e o limite de resistência 

à tração, sendo que os dados finais encontrados listados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Dados de limite de resistência à tração (TS) e limite de escoamento (YS). 
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Fonte: Próprio autor. 

Realizando a razão entre os resultados obtidos em cada raio (YS1/YS2), obtêm-se os valores 

1,0079 para o aço AISI304, e, 1,2820 para o aço AISI2205. Tais constantes apresentam o 

quanto deformações menores implicam no encruamento dos materiais, ou seja, no aumento da 

dureza. 

Explorando tais resultados, tem-se que caso o equipamento sofra um dobramento inesperado, 

o aço AISI304 manteria suas condições mais próximas das ideais de trabalho, perante a tensão 

de escoamento e a resistência à tração, impactando menos nas funções planejadas para o 

produto. Já o aço 2205 sofreria maior impacto em suas características, podendo ocasionar 

falhas no sistema, ou até mesmo arriscar a segurança de operadores. 

A amplitude relevante de variação da dureza para o aço 2205, indica a vulnerabilidade do aço 

para operações onde o mesmo está sujeito à dobramentos inesperados com raios pequenos, 

visto que suas propriedades sofrem alterações consideravelmente superiores se comparado ao 

AISI304. Ou seja, indica-se que o AISI2205 seja utilizado em ambientes com maior controle, 

se comparado ao AISI304. Assim, o aço AISI304 pode ser aplicado em ambientes sujeitos a 

maiores variabilidades (como queda de ferramentas, ou colisões com pequenas áreas), logo, é 

um aço que proporciona uma maior confiabilidade para sistemas de baixo controle. 

Analisando os resultados encontrados sob tal ótica da manutenção preventiva, que busca 

fatores que impliquem na necessidade da substituição preventiva de parte de um sistema, 

como por exemplo: caso um tubo sofra impacto de uma ferramenta, ocasionando uma dobra 

no tubo; é interessante para empresa que a manutenção seja capaz de avaliar se, tal 

conformação, afetará significativamente as propriedades mecânicas do tubo, e, portanto, se 

este estará fora da especificação de trabalho. Tem-se que as propriedades do AISI2205 

sofreram alterações mais significantes, que as alterações observadas no AISI304, logo a 

conformação sofrida nesse último não provoca a necessidade de substituição precoce. 
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Todavia, a maior variação dos parâmetros observados no AISI2205, apontam que este 

material pode infringir mais facilmente especificações do projeto. 

4. Considerações Finais 

A partir dos resultados encontrados foi possível constatar que processos de conformação 

como o dobramento influenciam nas propriedades mecânicas dos aços AISI304 e AISI2205 e 

que uma conformação mecânica inesperada (como impacto de uma carga no equipamento) 

pode interferir no desempenho dos equipamentos que fazem uso desses aços de maneira a 

interferir na continuidade do uso de tais instrumentos e consequentemente na necessidade de 

manutenção. 

Nas condições estudadas, o aço AISI304 demonstrou, portanto, uma maior confiabilidade 

para a manutenção preventiva se comparado ao aço AISI2205. Vale ressaltar, que não se 

descartam as aplicações especificas de ambos os aço, visto que outras características 

intrínsecas de cada aço não foram abordadas (como resistência à corrosão e fadiga), entretanto 

denota-se que para aplicações de menor controle do processo, o aço AISI304 demonstra ser 

mais aplicável. Ou seja, para as situações estudas o AISI304 demonstra ser mais seguro que o 

AISI2205, apesar de sua confiabilidade ter sido comprometida perante sua especificação 

original. 

Finalmente, vale ressaltar que esse estudo não esgota os questionamentos sobre o tema 

proposto e assim, como sugestão de trabalhos futuros tem-se a análise e comparação da 

influência do processo de conformação em propriedades mecânicas como dureza, limite de 

escoamento e de resistência a tração desses aços, visto que, a divergência do comportamento 

dos aços abre margem para questionamentos sobre o tema proposto e alargam o roteiro para o 

conhecimento e estudos futuros. 
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