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Fragilização ao revenido   
Temper Embrittlement 

1. Introdução 
A fragilização ao revenido é a redução da tenacidade, em temperaturas próximas da 
ambiente, devido à alteração metalúrgica, que pode ocorrer em alguns aços de baixa liga Cr-
Mo, como resultado da exposição em longo prazo na faixa de temperaturas de 340ºC a 
580oC.  
Essa alteração causa um deslocamento para cima na temperatura de transição dúctil-frágil do 
aço, conforme pode ser constatado pelo teste de impacto tipo Charpy.  
Nota: 

1- Tenacidade é a energia mecânica, ou seja, o impacto necessário para levar um material à 
ruptura. Tenacidade é uma medida de quantidade de energia que um material pode absorver 
antes de fraturar 

2- O teste de impacto de Charpy é usado nas avaliações das características de absorção de 
energia de um material durante um impacto, em temperaturas baixas. 

O teste funciona basicamente em submeter um corpo-de-prova específico a uma carga 
praticamente instantânea, provocando a sua fratura, para avaliação da energia absorvida no 
impacto. Neste ensaio o corpo de prova apresenta um entalhe padronizado em sua superfície e 
sofre o impacto de um pêndulo ou um martelo de peso padrão, ao cair de uma altura fixa e com uma 
velocidade pré-determinada, que corresponde à uma energia de impacto. O teste é responsável 
pela medição da energia absorvida pelo corpo de prova ao ser fraturado. 

 
Embora a perda de tenacidade não seja evidente na temperatura de operação, o 
equipamento que é fragilizado pelo revenido pode ser suscetível a fraturas frágeis, nas 
temperaturas baixas, que ocorrem durante a partida e a parada. 
 
A fragilização ao revenido é, pois um processo de perda de tenacidade que os aços baixa liga 
Cr-Mo, tipicamente utilizados na fabricação de vasos, reatores e permutadores de calor de 
alta pressão, apresentam quando expostos durante algum tempo a temperaturas entre 340ºC 
e 580oC, sendo função da composição química do aço, presença de elementos fragilizantes, 
tais como Si, Mn, P, Sn, Sb e As, e da microestrutura do aço.  
 

     As características mais marcantes são: 
• A fragilização por revenido é uma mudança metalúrgica que não é prontamente 

aparente, mas pode ser confirmada e monitorada através de testes de impacto em 
corpos-de-prova do aço.  

• Danos causados por fragilização ao revenido podem resultar em fratura frágil e danos 
catastróficos. 

• A fragilização ao revenido é caracterizada por um deslocamento para cima na 
temperatura de transição dúctil-para-frágil, medida em um teste de impacto Charpy 
com entalhe em V (V notch), em comparação com o material não fragilizado. 

• Manifesta-se por uma fragilização intergranular sob altas taxas de deformação em 
temperaturas abaixo de 175ºC, devido à precipitação de impurezas nos contornos de 
grãos, com aumento na temperatura de transição do comportamento dúctil-frágil.  

• Em geral, o nível máximo de fragilização ocorre após cerca de 50.000 horas de 
operação. 

Nota: 
No comportamento dúctil a resistência à fratura é relativamente elevada, o que se traduz em um 
elevado consumo de energia para que o processo de fratura possa ocorrer e nessas condições, a 
fratura ocorre por cisalhamento.  
No comportamento frágil a tendência é a fratura por clivagem, consumindo uma quantidade de 
energia significativamente inferior. 
Com o abaixamento da temperatura, os metais e suas ligas apresentam uma temperatura crítica, 
denominada de temperatura de transição, abaixo da qual a fratura do material passa de dúctil para 
frágil, ou seja, a fratura do material é frágil. 
 

• As fractografias de microscopia eletrônica de material fragilizado com severidade pelo 
revenido mostram principalmente trincas intergranulares devido à presença e 
segregação de impurezas nos limites de grãos. 
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Os fatores críticos desse mecanismo de deterioração são: 

• Composição do aço liga; histórico térmico do material (tratamentos térmicos durante a 
fabricação); temperatura de trabalho do metal e tempo de exposição são fatores 
críticos. 

• A suscetibilidade à fragilização ao revenido é largamente determinada pela presença 
dos elementos de liga tais como Manganês e Silício, e os elementos considerados 
impurezas Fósforo, Estanho, Antimônio e Arsênico.  

• A fragilização pelo revenido de aços 2.25Cr-1Mo se desenvolve mais rapidamente a 
482°C (900°F) do que na faixa de 427°C a 440°C (800°F a 850°F), mas o dano é mais 
severo após exposição em longo prazo a 440°C (850°F). 

• Algumas fragilizações podem ocorrer durante os tratamentos térmicos de fabricação, 
mas a maioria dos danos ocorre ao longo de muitos anos de serviço na faixa de 
temperatura de fragilização. 

• Esta forma de dano, fragilização pelo revenido, reduz significativamente a integridade 
estrutural de um componente contendo uma trinca, devido à perda de tenacidade. 

 
Os materiais afetados são os seguintes: 

• Principalmente os aços de baixa liga 2.25Cr-1Mo, 3Cr-1Mo (em menor grau), e a 
aços de baixa liga de alta resistência como os aços  Cr-Mo-V. 

• Os aços 2.25Cr-1Mo de geração mais antiga, isto é fabricados antes de 1972 
podem ser particularmente suscetíveis. 

• Os aços liga C-0.5Mo, 1Cr-0.5Mo e 1.25Cr-0.5Mo não são significativamente 
afetados pela fragilização ao revenido. Entretanto, outros mecanismos de danos 
causados por altas temperaturas promovem mudanças que podem alterar a 
tenacidade ou ductilidade em alta temperatura desses materiais.  

      Consulte as Normas API 934-C e API 934-D para informações adicionais. 
• Os materiais consumíveis de solda são geralmente mais afetados. 

 
2. Referências 
a. API Recommended Practice 571 

Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry 
b. API RP934-A 

Materials and Fabrication Requirements for 2-1/4Cr-1Mo, 2-1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-1Mo 
and 3Cr-1Mo-1/4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High Temperature, High 
Pressure Service, American Petroleum Institute, Washington, D.C, May 2008 

c. API RP934-B 
Fabrication Considerations for ¼V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High 
Temperature, High Pressure Hydrogen Service, American Petroleum Institute, 
Washington, D.C 

d. API RP934-C 
Materials and Fabrication Requirements for 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy Wall Pressure 
Vessels for High Temperature, High Pressure Hydrogen Service, American Petroleum 
Institute, Washington, D.C 

e. API RP934-D 
Technical Report on the Materials and Fabrication Issues of 1¼ Cr - ½ Mo and 1 Cr - 
½ Mo Steel Pressure Vessels, American Petroleum Institute, Washington, D.C 

f. API RP 934-E 
Recommended Practice for Materials and Fabrication of 1¼Cr-½Mo Steel Pressure 
Vessels for Service above 825°F (441°C), American Petroleum Institute, Washington, 
D.C 
 

3. Descrição do mecanismo de fragilização pelo reve nido 
3.1. Geral 

Os aços e os consumíveis de solda Cr-Mo e Cr-Mo-V, quando mantidos em serviço às 
temperaturas entre 340ºC e 580ºC, ou durante tratamentos térmicos de revenido ou para o 
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alívio de tensão, são propensos a fragilizarem-se, fenômeno que acarreta o aumento da 
temperatura de transição (TT) do material.  
 
Essa é uma temperatura em que se verifica uma alteração do comportamento do aço de dúctil 
para frágil e o aço fica sujeito à ruptura súbita ou frágil, quando sob esforços com alta taxa de 
deformação, como é o caso da carga de impacto.  
 
O critério definidor da TT-Temperatura de Transição é o da temperatura que corresponde à 
absorção de uma energia de 54J (ou 40ft.lb em Unidades Inglesas), no ensaio de impacto tipo 
Charpy: é o “TT54”.  
 
A fragilização ocorre apenas na presença de contaminantes específicos, como o Manganês, o 
Fosforo, o Silício, o Antimônio, o Estanho e o Arsênio, os quais tendem segregar-se ou 
localizar-se nos contornos de grãos da austenita prévia. Produz-se, assim, a trajetória a ser 
seguida por eventuais fissuras associadas a esse mecanismo de fragilização.   
 
A expressão que permite inferir a susceptibilidade do aço em vir a sofrer a fragilização em 
maior ou menor intensidade é dada pelo fator J (Watanabe), J=104(P+Sn) (Si+Mn), em que as 
concentrações são dadas em %(peso).  
 
Por sua vez, a susceptibilidade do metal de solda é indicada pelo valor do fator X (Bruscato), 
X=(10P+5Sb+4Sn+As)/100, onde os teores são expressos em ppm.  
 
A justificativa do uso de diferentes expressões para inferir um mesmo fenômeno, se deve às 
diferenças que existem entre a microestrutura, de um aço trabalhado termo mecanicamente 
(laminado ou forjado) e a presente no metal de solda, bem como a diferença na cinética de 
suas formações.  
 
Com base nessas expressões, os aços e os metais de solda serão considerados pouco 
susceptíveis à fragilização pelo revenido se apresentarem um J≤100 e um fator X≤15, 
respectivamente.   
 
Em função da possível perda de tenacidade associada à fragilização ao revenido e/ou à 
fragilização pelo Hidrogênio (devido ao encharcamento do metal), os Reatores de Unidades 
de Hidrogenação são normalmente retirados (parada da unidade) ou postos em operação 
(partida da unidade), respeitando-se, respectivamente, curvas específicas de 
despressurização e pressurização, com objetivo de se evitar a ocorrência de uma fratura 
catastrófica do equipamento. 
 

3.2. Tratamento térmico step cooling de envelhecimento do aço Cr-Mo 
De modo a determinar, previamente, a propensão e a extensão da fragilização do aço e dos 
consumíveis de soldas a serem empregados numa dada obra, foi proposto pela empresa 
“General Eletric” um tratamento térmico que viesse acelerar o fenômeno, ou seja de 
“envelhecimento”.  
 
Trata-se do tratamento por “resfriamento em etapas” (step cooling), que deve ser conduzido 
de forma contínua a cinco diferentes níveis de temperatura e a diferentes tempos de 
encharque: 468°C/100h, 496°C/60h, 524°C/24h, 538°C/15h e 593°C/1h, o que acarreta 
tratamentos com mais de 10 dias de duração, considerando as taxas de resfriamento. 
 
As amostras, de que são retirados os corpos-de-prova para esse tratamento térmico de 
“envelhecimento”, devem ter sido submetidas aos mesmos procedimentos de soldagem e 
tratamentos térmicos de fabricação e de alívio de tensões, do equipamento a ser fabricado. 
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   Curva de Tratamento Térmico Step-Cooling, para avaliar a susceptibilidade à 

fragilização ao revenido dos aços baixa ligas Cr-Mo  e Cr-Mo-V 
      R¹ = Taxa de resfriamento ( cooling rate)=5,6ºC/h 
      R² = Taxa de resfriamento ( cooling rate)=27,8ºC/h 
      Precisão da uniformidade da temperatura; ±10º C 
 
Os corpos-de-prova são então ensaiados ao impacto e os resultados confrontados com outros 
obtidos de aço de mesma especificação porém não envelhecido (mas igualmente submetidos 
aos mesmos procedimentos de soldagem e ciclos prévios de tratamentos térmicos), e os 
resultados plotados em um gráfico de energia absorvida × temperatura.  
 

 
 
Curva A =  Curva do material com os tratamentos tér micos de fabricação e de Alívio de tensões: 
TT54 (TTAT) 
Curva B = Curva do material com os mesmos tratament os térmicos de fabricação e de Alívio de 
tensões acrescido do tratamento térmico de “step co oling”: TT54 (TTAT+SC)  
 
A curva representativa da energia absorvida nos dois casos deve ser montada a partir do 
ensaio de três corpos-de-prova e submetidos a cinco energias de impacto em cinco 
temperaturas distintas, sendo uma delas necessariamente −30ºC e outras duas acima e 
abaixo desta temperatura, e usualmente a própria temperatura ambiente. 
 
Uma baixa susceptibilidade será indicada pelo atendimento à desigualdade:  

T = TT54(TTAT) + 2,5∆TT54 < 10ºC, em que se procura assegurar que em nenhum momento 
da vida útil do equipamento ou reator se tenha um casco com aço de temperatura de 
transição maior ou igual a 10°C.  
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Na expressão, ∆TT54 = TT54(TTAT+SC) − TT54(TTAT), onde: 
TT54(TTAT+SC) designa a temperatura de transição do aço envelhecido, isto é submetido ao 
step cooling;  
TT54(TTAT) designa a temperatura do aço não envelhecido.  
 

 
             Exemplo de Curva de Transição Dúctil-F rágil, antes e após “Step-Cooling”  
             TTPS=Tratamento Térmico Pós Soldagem 
 
O conhecimento da temperatura correspondente a T = TT54(TTAT) + 2,5∆TT54 deve também 
permitir estabelecer procedimentos de parada e de partida de novas plantas, considerando o 
não atendimento da desigualdade.  
Essencialmente, tal procedimento visa evitar-se manter ou ter o sistema pressurizado em 
temperaturas inferiores a obtida acima.  
Exemplificando, nas partidas, a purga e o teste de estanqueidade a serem realizados com 
Nitrogênio, estando o gás aquecido e não à temperatura ambiente, como é comum. Nas 
paradas, despressurizando o sistema, estando as paredes do equipamento ou reator ainda 
aquecidas a uma temperatura superior a indicada acima.   
 

4. Prevenção da Fragilização pelo Revenido em Mater iais Existentes 
A fragilização por revenido não pode ser evitada se o material contiver níveis críticos de 
impurezas de elementos fragilizantes e está exposto na faixa de temperatura de fragilização, 
340ºC e 580oC. 
a. Para minimizar a possibilidade de fratura frágil durante a patrida e parada, muitos 

refinadores usam sequência de pressurização própria para limitar a pressão do sistema a 
cerca de 25% da pressão máxima de projeto, em temperaturas abaixo de uma 
Temperatura Mínima de Pressurização (MPT-Minimum Pressurization Temperature).  
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Notar que o MPT não é um único ponto, mas sim um faixa de pressão-temperatura que 
define condições seguras de operação, para minimizar a probabilidade de fratura frágil. 

b. A MPT geralmente varia de 171ºC (350ºF) para os aços mais antigos e mais altamente 
fragilizados, até abaixo de 52ºC (125ºF) ou menos para aços mais novos, resistentes à 
fragilização ao revenido. 

c. Se forem necessários reparos de solda, os efeitos da fragilização por revenido podem ser 
temporariamente revertidos por aquecimento a 620°C (1150°F) por duas horas por 
polegada de espessura, e resfriamento rápido à temperatura ambiente. É importante notar 
que a refragilização ocorrerá ao longo do tempo, se o material é reexposto à faixa de 
temperatura de fragilização.    
   
5. Prevenção da Fragilização pelo Revenido em Novos  Materiais 

a. A melhor maneira de minimizar a probabilidade e a extensão da fragilização ao revenido é 
limitar os níveis de aceitação dos elementos: Manganês, Silício, Fósforo, Estanho, 
Antimônio e Arsênico no material base e em consumíveis de soldagem.  

b. Uma forma comum de minimizar a fragilização ao revenido é controlar a composição 
química do material de base e do consumível de solda, através dos seguintes fatores 
empíricos: “Fator J” (Watanabe) e “Fator X” (Bruscato), calculados pelas seguintes 
equações: 

����� � = 	
� + �� × 	� + 
�� × 10� [elementos em % em peso] 

 

����� � =
	10� + 5
! + 4
� + #$�

100
  %elementos em ppm] 

 
c. Os fatores J e X típicos utilizados para o controle da fragilização pelo revenido são no 

máximo de 100 e 15, respectivamente. 
d. O aconselhamento metalúrgico especializado deve ser solicitado para determinar a 

composição aceitável, tenacidade e níveis de resistência mecânica, bem como 
procedimentos adequados de soldagem, fabricação e tratamento térmico, para novos 
equipamentos de parede expessa de aço de baixa liga e equipamentos de baixa liga que 
operam em conições de fragilização ao revenido e/ou faixa de fluência. 

e. Efetuar tratamento térmico de “step-cooling”, que consiste em um ensaio acelerado, onde 
o material é submetido a um tratamento térmico com a finalidade de avaliar a tendência de 
ocorrência de fragilização ao revenido.  
 

 
       Taxas de resfriamento A, B, C, D: 5,6ºC/h 
       Taxa de resfriamento E: 27,8ºC/h 
       
Para avaliar a suscetibilidade do material à fragilização ao revenido, levanta-se a curva de 
transição dúctil-frágil do material com tratamento térmico pós-soldagem (sem step-cooling) e 
do mesmo material com tratamento térmico pós-soldagem mais o tratamento térmico de step-
cooling e verifica-se a alteração na temperatura de transição para uma mesma energia 
absorvida. 
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O critério de aceitação é feito através do cálculo da mudança da temperatura de transição, 
conforme fórmula abaixo: 

T = (vTr40) + 2,5x(∆vTr40Sc) < 10oC 
onde: 

T = Parâmetro que mede, em oC, a susceptibilidade do material à fragilização ao 
revenido; 

vTr40 = temperatura de transição definida como aquela associada com uma energia 
absorvida de 54 J (ou 40 ft.lb) para o material com tratamento pós soldagem e sem 
step-cooling; 

∆vTr40Sc = variação entre as temperaturas de transição do material com tratamento pós-
soldagem + step-cooling e do mesmo material com tratamento com tratamento 
térmico pós-soldagem sem step-cooling, ambas associadas com uma energia 
absorvida de 54 J (40ft.lb). 

 
Quando o parâmetro T for maior ou igual a 10ºC, admite-se que o material é suscetível à 
fragilização ao revenido. 
 
A Erro! Fonte de referência não encontrada.  define esquematicamente os parâmetros 
VTr40 e ∆vTr40Sc.  
Exemplo de Curva de Transição Dúctil-Frágil, antes e após “Step-Cooling”  
Obs.: TTPS=Tratamento Térmico Pós Soldagem 
 

 
 

6. Unidades e equipamentos afetados 
A fragilização por revenido ocorre em várias unidades de processo, com equipamentos 
fabricados de aço baixa liga Cr-Mo, após exposição prolongada a temperaturas acima de 
340°C (650°F).  

• Equipamentos suscetíveis à fragilização por revenido são mais freqüentemente 
encontrados em Unidades de Hidroprocessamento, particularmente reatores, 
componentes de trocadores de calor da carga de alimentação X efluentes e 
separadores HP quentes.  
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• Outras unidades com o potencial de fragilização por revenido incluem Unidades de 
Reforma Catalítica (reatores e trocadores), Unidades de Craqueamento Catalítico 
(reatores), Unidades de Coque e de Viscorredução. 

• As soldas nestas ligas são freqüentemente mais suscetíveis que o metal base e devem 
ser avaliadas nas inspeções de manutenção. 

 
Um método comum de monitoramento é instalar blocos metálicos de corridas originais do aço 
liga dentro do reator. Amostras devem ser periodicamente removidas desses blocos para 
testes de impacto e monitorar / estabelecer a evolução da temperatura de transição dúctil 
frágil. 
Os blocos de teste devem ser estrategicamente localizados próximos às seções superior e 
inferior do reator para se certificar de que o material dos futuros testes é exposto a ambas as 
condições de entrada e saída do equipamento. 
 
As condições do processo devem ser monitoradas para garantir que uma sequência de 
pressurização apropriada, na partida, e de despressurização, na parada, seja seguida para  
evitar fraturas frágeis, devido à fragilização por revenido. 
 

ANEXO 
                       Exemplo de avaliação de aço para o risco de Fragilização ao Revenido 
 

 

 
 


