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Resumo 

Foram avaliadas a microestrutura, propriedades mecânicas e a resistência a 

corrosão de juntas soldadas de aço inoxidável duplex UNS S32304, submetidas a 

diferentes Tratamentos Térmicos Pós-Soldagem (TTPS). 

Fitas de aço inoxidável duplex UNS S32304, com 72 mm de largura e 1,8 mm de 

espessura, foram soldados pelo processo GTAW “Gas Tungsten Arc Welding” com 

corrente pulsada e sem metal de adição. Posteriormente foram tratadas 

termicamente por indução nas temperaturas de 950, 1050, e 1150°C durante 10 e 30 

segundos.  

Através da microscopia ótica, utilizando-se diferentes ataques eletroquímicos, foram 

estudadas as microestruturas obtidas nas diferentes condições. As frações 

volumétricas de ferrita e austenita foram avaliadas por metalografia quantitativa e 

permeabilidade magnética. Foram realizados ensaios de tração para comparação 

das propriedades mecânicas. A resistência a corrosão foi investigada através de 

curvas de polarização anódica, medições dos potenciais de pite Ep e da temperatura 

crítica de pite (CPT). 

Os tratamentos térmicos pós-soldagem melhoraram tanto as propriedades 

mecânicas quanto a resistência a corrosão das juntas soldadas de aço inoxidável 

duplex UNS S32304. Evidenciou-se que fato citado está relacionado com a 

dissolução de precipitados de nitreto de cromo e o equilíbrio das frações 

volumétricas de ferrita e austenita no aço inoxidável duplex. 
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Introdução 

O uso crescente dos aços inoxidáveis duplex em estruturas, e na fabricação de 

tubos para a indústria petrolífera tem provocado uma demanda cada vez maior no 

estudo das propriedades mecânicas e de corrosão desses aços. 

Na fabricação de tubos flexíveis para a indústria do petróleo faz-se necessário a 

realização de soldas em fitas de aços inoxidáveis duplex. Neste sentido, existe uma 

grande preocupação com relação à perda de ductilidade destas juntas, pois durante 

o processo de fabricação essas fitas soldadas passam por um processo de 

conformação frio, o qual exige do material um considerável alongamento. 

Os aços inoxidáveis de forma geral, quando submetidos a temperaturas elevadas 

podem mudar suas características microestruturais. Estas mudanças podem levar à 

perda de propriedades importantes tais como a resistência mecânica, ductilidade e 

resistência a corrosão. Os processos de soldagem podem fragilizar o material 

levando a falha de equipamentos. Na indústria a ocorrência de falhas gera prejuízos 

na produção e aumenta os custos com manutenção, isto não é desejável e pode ser 

evitado utilizado materiais e processos apropriados. 

Neste trabalho será abordado o comportamento mecânico e a resistência a corrosão 

do aço inoxidável duplex UNS S32304 submetido a diferentes tratamentos térmicos 

pós-soldagem (TTPS). Para isso, amostras foram soldadas pelo processo GTAW 

“Gas Tungsten Arc Welding” e posteriormente submetidas a tratamentos térmicos de 

curta duração (10 e 30 seg.) nas temperaturas 950, 1050 e 1150oC. Os corpos de 

prova foram caracterizados através da microscopia ótica e eletrônica de varredura 

(MEV), ensaios de tração e ensaios eletroquímicos de corrosão. 
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1. Revisão Bibliográfica 

1.1. Aços inoxidáveis 

1.1.1. História dos Aços Inoxidáveis 

A siderurgia foi o ramo da metalurgia que mais se desenvolveu ao longo da história 

do homem. No entanto, o problema da corrosão do ferro e do aço ficou insolúvel até 

o início do século XX. Nas décadas de 1910 e 1920, pesquisadores em vários 

países, conseguiram obter os aços inoxidáveis, diz a história, por acaso (MOREAU 

1998). 

O Aço inoxidável é uma liga de ferro e cromo, podendo conter também níquel, 

molibdênio e outros elementos, que apresenta propriedades físico-químicas 

superiores aos aços comuns, sendo a alta resistência à corrosão atmosférica a sua 

principal característica. As principais famílias de aços inoxidáveis, classificados 

segundo a sua microestrutura, são: ferríticos, austeníticos, martensíticos, 

endurecíveis por precipitação e Duplex. 

Na Inglaterra, Harry Brearley, em 1912, obteve os primeiros aços martensíticos com 

cerca de 12,8% de cromo e 0,24% de carbono, justamente quando tentava fazer 

algumas observações metalográficas verificou que a liga resistia à maior parte dos 

reagentes que se utilizava na época em metalografia. E foi Brearley mesmo que deu 

o nome a liga, chamando-a de “stainless steel” que traduzindo quer dizer “aço que 

não mancha” (LEFFLER 1998). 

Nos Estados Unidos, Christiam Dantsizen, em 1911, obteve aços ferríticos com 

cerca de 14 a 16% de cromo e com carbono entre 0,007 e 0,015%. Na tradicional 

siderúrgica alemã Krupp, o Dr. Eduard Maurer, chefiado pelo Dr. Breno Strrauss 

desenvolveu, entre 1908 e 1910, diversos aços austeníticos tendo a Krupp entrado 

com um pedido de patente, em Berlim, no final de 1912. Esta patente era um inox 

contendo 20% de cromo, 7% níquel e 0,25% de carbono (MOREAU 1998). 
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Os elementos de liga, em particular o cromo, conferem aos aços inoxidáveis uma 

excelente resistência à corrosão quando comparados aos aços ao carbono. Eles 

são, na realidade, aços oxidáveis. Isto é, o cromo presente na liga oxida-se em 

contato com o oxigênio do ar, formando uma película, muito fina e estável, composta 

de óxido de cromo e óxidos mistos (Cr2O3, (Cr,Fe)2O3, FeCr2O4,),  que se formam na 

superfície exposta ao meio. Ela é denominada camada passiva e tem como função 

proteger a superfície do aço contra processos corrosivos. Para isto é necessário 

uma quantidade mínima de cromo de cerca de 11% em massa. Esta película é 

aderente e impermeável, isolando o metal abaixo dela do meio agressivo. A camada 

tende a se tornar mais estável e uniforme com o aumento do teor de cromo em 

solução sólida, mas deve-se ter cuidado para não reduzir localmente o teor de 

cromo dos aços inoxidáveis durante o processamento. Este processo é conhecido 

em metalurgia como passivação. Por ser muito fina, cerca de 100 angstrons, a 

película tem pouca interação com a luz e permite que o material continue a 

apresentar o seu brilho característico. 

1.1.2. Os Aços Inoxidáveis Ferríticos 

São considerados ferritícos os aços inoxidáveis com mais de 11% em cromo e que 

são empregados com a estrutura essencialmente ferrítica (ferrita + carbonetos) em 

todas as temperaturas inferiores ao ponto de fusão (LAUFGAND 2003). 

A boa resistência à corrosão sob tensão, elevada condutividade térmica e baixa 

expansão térmica são algumas das propriedades mais importantes dos Aços 

Inoxidáveis Ferríticos (AIF’s), em relação aos Aços Inoxidáveis Austeníticos (AIA’s) 

(TOMARI, et al. 1982). No entanto, a susceptibilidade à sensitização, fragilização e 

pobre soldabilidade, têm sido algumas das limitações para sua utilização (SEDRIKS 

1996). 

Na aplicação destes aços deve ser levada em consideração a baixa resistência ao 

impacto e os problemas associados a sua soldagem. A soldagem dos AIF’s 

normalmente conduz ao crescimento de grãos na zona termicamente afetada (ZTA) 

e precipitação nos contornos de grão. Estes fenômenos, quando ocorrem, 
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comprometem grandemente sua tenacidade e resistência à corrosão (STREICHER 

1977). 

Dentro dos AIF’s, o aço UNS S43000 é um dos mais fabricados e utilizados. Esse 

aço contém entre 16-18% em cromo e dependendo do teor de elementos 

intersticiais, carbono e nitrogênio, pode se transformar parcialmente em austenita 

entre 900°C e 1200°C (TAKESHITA, HARASE e YADA 1987), (SEPHTON e 

PISTORIUS 1997). Na temperatura ambiente, sua microestrutura consiste 

geralmente de carbonetos de cromo dispersos na matriz ferrítica (CAMPBELL 1992). 

Em particular, os AIF’s se caracterizam por apresentarem rápida cinética de 

precipitação, quando comparado com os AIA’s (ARAI, TAKEDA e ARATA 1987). A 

presença desses precipitados depende tanto de sua história térmica quanto de sua 

composição química, o que influencia consideravelmente as propriedades 

mecânicas e de resistência à corrosão (LEE, et al. 1985), (SERNA-GIRALDO 2006). 

Os AIF’s com baixa quantidade de intersticiais como o Cr26Mo e aço Cr29Ni2Mo4 

podem acomodar nitrogênio quando soldados, e a precipitação de nitretos não pode 

ser evitada (CÍHAL 2007). 

1.1.3. Os Aços Inoxidáveis Austeníticos 

Estes são classificados em austeíticos estáveis e austeníticos metaestáveis. Os 

austeníticos estáveis são os que retêm estrutura austenítica mesmo após 

considerável deformação a frio. Os austeníticos metaestáveis podem apresentar 

transformação martensítica induzida por deformação a frio. Nos aços metaestáveis 

(AISI 301 e 304), após 10% a 15% de deformação, ocorre um encruamento 

acelerado, associado à formação de martensita (COSTA E SILVA e MEI 1988). Além 

disso, a baixa energia de falha de empilhamento e a maclação são outros fatores 

que contribuem para o elevado coeficiente de encruamento dos AIA’s. 

Os AIA’s estão entre os aços que apresentam melhores propriedades de resistência 

a temperatura elevada. Por terem estrutura CFC, apresentam excelentes valores de 

resistência ao impacto e não sofrem o fenômeno de transição dúctil-fragil sendo, 

portanto, os mais indicados para serviços criogênicos ou quando a garantia de 

tenacidade em qualquer situação é fundamental (SASSDA 2003). 
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A base de todos austeniticos é o AISI 304, também conhecido com 18-8 (18% de Cr 

e 8% de Ni). A adição de Mo aumentou a resistência à corrosão em diversos meios 

agressivos, dando origem ao aço AISI 316. A retirada de carbono para aumentar a 

resistência à corrosão intergranular resultou nos aços AISI 304L e 316L. A adição de 

Nióbio e Tântalo estão presentes nos aços AISI 347 e AISI 348 e o Titânio está na 

composição do aço AISI 321 (PADILHA e GUEDES 1994).  

Se os requisitos de resistência mecânica ou de resistência química não forem mais 

intensos, a primeira escolha em um AIA deve ser o AISI 304. Ele tem um custo 

relativamente baixo, devido ao fator de produção em larga escala. Uma 

característica importante desta classe de aços é que eles não são ferromagnéticos 

(MOREAU 1998), exceto quando encruados e nas regiões afetadas por soldagem. 

Os procedimentos de solda em aços inoxidáveis austeníticos já estão bem 

estabelecidos. Normalmente é utilizada solda GTAW ou outros processos que 

garantem o isolamento da tocha e da poça de solda do oxigênio do ar (SASSDA 

2003). 

1.1.4. Os Aços Inoxidáveis Duplex 

A classe de Aços Inoxidáveis Duplex (AID’s) contém uma mistura de grãos de ferrita 

e austenita. Em geral, uma microestrutura completamente ferrítica é formada durante 

a solidificação. A transformação parcial para austenita ocorre durante o resfriamento, 

com a precipitação da austenita na matriz ferrítica. Durante a laminação a quente e 

recozimento, a microestrutura conserva-se dentro do campo bifásico do diagrama de 

fases Fe-Cr-Ni, constituindo-se de lamelas alternadas de ferrita e austenita. Os AID’s 

são processados por laminação a quente ou forjamento, posteriormente são 

laminados a frio seguidos por um recozimento de recristalização, com resfriamento 

rápido para evitar a precipitação de fases indesejáveis (CHARLES 1995). 

O UNS S32205 é o aço inoxidável duplex mais amplamente utilizado e conhecido no 

mercado. Este material supera o desempenho do aço inoxidável austenítico AISI 

316L na maioria das aplicações. 

O UNS S32304 tem baixo teor de Mo, e é por isso chamado de lean duplex. Sua 

resistência à corrosão é similar a do aço UNS S316L, sendo mais resistente 
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mecanicamente, fato que justifica sua utilização crescente em relação aos 

austeníticos. 

 Os AID’s são utilizados em um grande número de aplicações devido às suas boas 

propriedades mecânicas e resistência ao Pitting. A alta resistência à corrosão destes 

aços é devido à presença dos elementos de liga como Cr, Mo e N, mas também 

depende da microestrutura. As melhores propriedades gerais são obtidas com 

quantidades aproximadamente iguais de austenita e ferrita, e na ausência de 

terceira fases, como σ (Fe-Cr-Mo) e χ (MUTHUPANDI, SRINIVASAN e SESHADRI 

2003), (HSIEH, LIOU e PAN 2001). Estas fases podem ser formadas a partir da 

ferrita quando o aço é soldado ou submetido a tratamentos térmicos. 

 A ZTA produzida pela soldagem pode comprometer a resistência do AID. As 

especificações de soldagem destinam-se a obter proporções de fase 1:1 e evitar a 

precipitação de fases σ e χ através da limitação do aporte de calor em 1,5 ou 2,0 

kJ/mm (Practical guidelines for the fabrication of duplex stainless steels 1999). Os 

tratamentos térmicos levam à precipitação de vários compostos de cromo como 

carbonetos, nitretos e algumas outras fases intermetálicas, como a fase sigma. 

Estas alterações podem ter efeitos micro estruturais prejudiciais sobre o 

comportamento do aço (LOPEZ, CID e PUIGGALI 1999), (MOURA 2007). 

1.2. Aços Inoxidáveis Duplex: Aspectos 

Metalúrgicos 

A previsão da microestrutura dos aços inoxidáveis duplex é bastante difícil devido à 

grande quantidade de elementos de liga presentes, já que estes modificam o 

diagrama de fases do sistema básico Fe-Cr-Ni. A figura 1 mostra esquematicamente, 

no diagrama pseudo-binário 68%Fe-Cr-Ni, a solidificação ferrítica de um aço 

inoxidável duplex de composição química típica. À medida que avança o 

resfriamento, parte da ferrita se transforma, no estado sólido, em austenita. Deste 

modo, na temperatura ambiente, tem-se a estrutura bifásica α/γ, caso as condições 

de resfriamento impeçam a formação de outras fases, as quais serão discutidas 

adiante. 
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Figura 1: Secção vertical com Fe constante 68% do diagrama ternário Fe-Cr-Ni (ATAMERT e KING 
1991) 

Diversos pesquisadores desenvolveram trabalhos de formulação empírica que 

tentam predizer as frações de austenita e ferrita presentes. Para isto os elementos 

de liga foram classificados como austenitizantes (ampliam o campo austenítico no 

diagrama de equilíbrio Fe-C) e ferritizantes (ampliam o campo ferrítico no diagrama 

de equilíbrio Fe-C) (GUNN 1997). 

O que se observa é que o cromo “abre” o campo ferrítico e o níquel “abre” o campo 

austenítico. Esta alteração na microestrutura que os elementos citados introduzem 

no aço também ocorre com outros elementos de liga. De uma maneira geral, 

elementos que provocam um comportamento semelhante ao cromo são 

denominados “elementos ferritizantes”, como Si e Mo, e os que se assemelham ao 

níquel são “elementos austenitizantes”, como o Cu, C, Mn e N (MOREAU 1998). 

Assim, a introdução de elementos com o intuito de aumentar a resistência à 
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corrosão leva a estabilização de outra fase, resultando em diferentes 

comportamentos (SOLOMON e DEVINE Jr. 1982).   

A introdução de novas tecnologias de refino de aço e o seu contínuo aprimoramento 

tem permitido a redução de elementos residuais e o controle das composições, 

incluindo o nitrogênio. Isto permitiu também um domínio bastante preciso das 

frações de ferrita e austenita no material, além de melhoramento da resistência a 

corrosão e da trabalhabilidade a quente (CHARLES 1991). 

Entretanto, nenhum material é completamente inoxidável, no sentido da palavra, e 

muita atenção deve ser dada à correta seleção do material para aplicações em 

meios corrosivos; um aço ao carbono comum, por exemplo, pode apresentar 

resultados superiores a um aço “inoxidável”, inadequadamente selecionado (COSTA 

E SILVA e MEI 1988).  

Como principais características, os aços inoxidáveis duplex apresentam: 

 Excelente resistência à corrosão, conferida pelas adições de Mo e N e pela 

elevação do teor de Cr. Esses elementos aumentam a resistência à corrosão 

por pites. Além disso, por conter cerca de 50% de ferrita, os aços inoxidáveis 

duplex possuem melhor resistência a corrosão sob tensão do que os aços 

inoxidáveis austeníticos; 

 Resistência mecânica superior à dos aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos, 

devido à estrutura bifásica e ao endurecimento por solução sólida; 

 Melhor ductilidade e tenacidade do que os aços inoxidáveis ferriticos; 

 Melhor soldabilidade do que os aços inoxidáveis ferríticos. 

1.2.1. Precipitação de fases deletérias 

Apesar de boas propriedades mecânicas no estado solubilizado, os aços inoxidáveis 

duplex podem ser fragilizados quando aquecidos em determinadas faixas de 

temperatura, devido à precipitação de outras fases. Pode-se dizer que a temperatura 

de serviço dos aços inoxidáveis duplex não deve ultrapassar os 300°C (S. 

TAVARES 2001). 
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A grande maioria das fases que precipitam nos aços inoxidáveis duplex são ricas em 

cromo e/ou molibdênio. Esta precipitação pode causar diminuição dos teores destes 

elementos na matriz, e o que é mais sério ainda, a formação à sua volta de regiões 

estreitas, altamente empobrecidas nestes elementos. Assim, estas precipitações de 

fases têm uma grande influência nos processos de corrosão dos aços inoxidáveis 

duplex (RAMIREZ-LONDONO 1997). 

Os aços inoxidáveis duplex são susceptíveis a corrosão por pites, similar aos aços 

inoxidáveis austeníticos e ferríticos. A nucleação dos pites ocorre em locais 

preferenciais como as interfaces α/γ. Nestes locais, podem estar presentes sulfetos 

ou ocorrer a precipitação de fases que produzem regiões empobrecidas em cromo. 

A presença de sulfetos pode ser controlada pelo processo de fusão e refino do aço. 

Já a precipitação de fases dependerá da história térmica do material durante o seu 

processamento ou durante a fabricação de equipamentos. 

Como pode ser visto no diagrama Tempo x Temperatura x Transformação (diagrama 

TTT) na figura 3, para o AID UNS S31803 os tratamentos térmicos a 675° C 

promovem a formação de carbonetos ou nitretos de cromo. Durante 10 horas a 675 ° 

C e 4 horas a 900 ° C a fase sigma (Fe-Cr-Mo) também pode precipitar (LOPEZ, CID 

e PUIGGALI 1999). 

 A micrografia da figura 2 confirma a precipitação de carbonetos e nitretos em 

tratamento com baixa temperatura, em torno de 675° C (DESESTRET e CHARLES 

1990). A ferrita aparece escurecida, a austenita em branco (não é atacada) e os 

precipitados em preto. A precipitação começa após 2 horas a 675° C. Há um 

coalescimento dos precipitados após 10 horas a 675° C. Para amostras tratadas 

durante 4 horas a 900° C uma grande quantidade de precipitados (cerca de 25%) se 

nucleia na interfase α/γ ou α/α e cresce através da ferrita adjacente (LOPEZ, CID e 

PUIGGALI 1999). 
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Figura 2: Estruturas de aço inoxidável duplex UNS S31803 após ataque com reagente Groesbeck (4g 
KMnO4 + 4g NaOH em 100 ml de água destilada). (a) temperada em água a 1050°C, (b) tratada por 
10 h a 675 ° C, (c) tratada por 3 h at 900 ° C (LOPEZ, CID e PUIGGALI 1999). 

Estes precipitados são ricos principalmente em cromo e molibdênio, uma 

composição semelhante à da fase σ. Uma evolução na composição da fase σ 

também pode ser observada. O perfil de cromo (EDS) da figura 4 mostra que a 

formação da fase sigma leva a formação de áreas empobrecidas em cromo nas 

interfaces σ/α e σ/ γ. 
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Figura 3: Diagrama Tempo x Temperatura x Transformação do Aço Inoxidável Duplex UNS S31803 
(DESESTRET e CHARLES 1990). 

 

Figura 4: Perfil de cromo na interfase α/σ/γ do Aço Inoxidável Duplex UNS S31803 tratado 
termicamente a 675° C durante 10 horas mostrando as áreas empobrecidas em cromo devido a 
precipitação da fase σ (LOPEZ, CID e PUIGGALI 1999). 

Como já mencionado, além da ferrita e austenita, outras fases podem se precipitar 

nos aços inoxidáveis duplex numa faixa de temperatura de 300 a 1000°C. A 

exposição do aço nestas temperaturas pode ocorrer como resultado de condições 

Interface empobrecida em cromo
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de serviço, de ciclos térmicos de soldagem ou de tratamentos térmicos inadequados. 

Como é mostrado no diagrama TTT esquemático, apresentado na figura 3, estas 

fases podem ser: fases intermetálicas (sigma, chi, nitretos etc), austenita secundária 

(γ2) e α’. 

Neste trabalho será estudado o efeito do tratamento térmico pós-soldagem no 

comportamento em corrosão e nas propriedades mecânicas do aço inoxidável 

duplex UNS S32304, por isto, as fases que poderão se precipitar nestas condições 

serão detalhadas a seguir: 

 Fase α’ 

O envelhecimento do aço inoxidável duplex na faixa de temperatura entre 350 a 

550° C provoca a decomposição espinodal1 da fase ferrítica em regiões 

empobrecidas em cromo (α”) e regiões ou precipitados ricos em cromo (α’). Esta 

reação de precipitação promove o endurecimento e a fragilização da fase ferrítica 

presentes no Aço Inoxidável Duplex (SOLOMON e KOCH 1979), (KIM, JAE e KIM 

1997), (HEDIN, MASSOUD e DANOIX 1996). 

Esta separação de fase pode estar relacionada com um intervalo de miscibilidade no 

diagrama Fe-Cr (WRIGHT 1979). Dependendo da temperatura de envelhecimento e 

da composição química das ligas, o mecanismo de precipitação de α’ pode ser por 

decomposição espinodal ou nucleação e crescimento. Em baixas temperaturas em 

torno de 300° C, apenas a separação de fase devido à decomposição espinodal 

ocorre, mas, sobretudo acima de 300° C, os precipitados ricos em Cr são a causa da 

fragilização a 475° C. Os precipitados ricos em Cr causam a fragilização no aço 

inoxidável por diminuir a mobilidade das discordâncias e a criação de micro lacunas 

perto deles na matriz de ferrita. A precipitação de α’ também provoca uma queda de 

resistência à corrosão dos AID, pois forma regiões empobrecidas em Cr em torno 

                                            

1 Decomposição Espinodal: é uma transformação de fase na qual uma mistura de dois ou 
mais materiais pode separar em distintas regiões com materiais de diferentes 
concentrações. Esta reação difere da nucleação na separação de fase, a decomposição 
espinodal ocorre ao longo de todo o material, e não apenas nos pontos de nucleação. 
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dos finos precipitados (WRIGHT 1979), (SRIDHAR, KOLTS e FLASHE 1983), 

(MARCINKOWSKI, FISHER e SZIRMAE 1964). Desde os precipitados muito finos, 

com tamanhos de cerca de poucos nanômetros, à estrutura cristalina, é difícil 

analisar quantitativamente a influência destes precipitados em várias propriedades, 

observando-os com um microscópio óptico ou eletrônico de varredura. Por isso 

alguns pesquisadores têm tentado avaliar o grau de fragilização das ligas à 475° C 

em termos da variação de propriedades eletroquímicas induzidas pela precipitação 

das fases α’ e α” (JIANG, et al. 1992), (YI e SHOJI 1996). 

A figura 5 (a) mostra a formação de células galvânicas na interface α/γ em um AID 

solubilizado. A região da ferrita próxima do contorno de grão pode ser dissolvida 

mais profundamente do que o resto do grão. Em contraste com isso, em um aço 

inoxidável duplex envelhecido, figura 5 (b), numerosas células micro-galvânicas de 

cerca poucos nanômetros, formadas entre os precipitados ricos em cromo (α’) e a 

matriz de ferrita a corrosão ocorre uniforme na fase de ferrita. 

 

Figura 5: Esquema da corrosão galvânica após a decomposição espinodal da ferrita em AID. (a) 
amostra solubilizada e (b) amostra envelhecida (PARK e KWON 2002). 

 Fase sigma (σ) 

A fase sigma foi detectada pela primeira vez por Bain e Griffiths em 1927, em seus 

estudos sobre o ternário Fe-Cr-Ni. Esta fase apresenta elevada dureza, equivalente 

em alguns casos a 68 HRC, e grande fragilidade, visto que ensaios de microdureza 

induziam trincas no micro constituinte em estudo. Sua presença é indesejável nos 

(Anodo)

(Anodo)(Catodo)

(Catodo) (Catodo)

(Catodo)

Células localizadas
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aços duplex por comprometer tanto a resistência à corrosão quanto à tenacidade 

(BRANDI e PADILHA 1990). 

A nucleação da fase sigma ocorre na interface α/γ e cresce através da ferrita em 

uma morfologia celular. Além disso, à medida que os precipitados crescem, sua 

composição química é modificada, ocorrendo um aumento do teor de molibdênio, e 

uma diminuição do teor de cromo (LI, WU e RIQUIER 1994). O aparecimento de 

uma pequena quantidade de fase sigma na interface α/γ foi observado depois de 

apenas 3 minutos a 850° C. A tenacidade dos AID é reduzida quando o material é 

tratado termicamente entre 900 e 1000°C (BOPPERT e SCHRAM 1994). Durante a 

transformação da ferrita para austenita, a ferrita é enriquecida em cromo e 

molibdênio e se torna um local preferencial para a formação de fase sigma. As áreas 

empobrecidas em cromo, devido à formação de fase sigma, promovem a diminuição 

da resistência à corrosão (REDJAIMIA 1991). 

 Carbonetos 

Em temperaturas elevadas (entre 1050°C e 950°C) carbonetos do tipo M7C3 

precipitam-se preferencialmente nas interfaces α/γ; tal precipitação pode ser evitada 

se o resfriamento for conduzido nesta região em menos de 10 minutos, via de regra. 

Abaixo de 950°C, o carboneto se que precipita é o M23C6, necessitando de menos 

de 1 minuto para precipitar-se a 800°C. Sua ocorrência também é mais comum nas 

interfaces α/γ, mas também pode ser encontrado nas interfaces α/α e γ/γ, e ainda 

com menor incidência no interior dos grãos (SOLOMON e DEVINE Jr. 1982). No 

entanto, com as novas técnicas de descarburização empregadas, os teores de 

carbono encontrados nos aços inoxidáveis duplex são muito baixos, diminuindo a 

importância deste tipo de precipitado no estudo destes materiais (NILSON 1992). 

 Fase Chi () 

Esta fase possui estrutura cúbica ordenada, com composição Fe36Cr12Mo10 

(SOLOMON e DEVINE Jr. 1982), ou Fe - 25%Cr - 2%Ni - 15-20%Mo - 1%Mn 

(JACKSON 1993). A fase chi (), como a sigma, é também frágil e indesejável num 

aço inoxidável duplex por comprometer tanto a tenacidade como a resistência á 

corrosão. Sua presença é sempre associada à presença de fase sigma, 
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particularmente nos envelhecimentos entre 600°C e 700°C por períodos de 6 a 10 

horas, sendo identificada por microscopia eletrônica de varredura ou difração de 

raios-x, usando a técnica de extração de precipitados. Thorvaldsson et al. 

(THORVALDSSON 1984) afirmaram, no entanto que apesar da fase chi formar-se 

tanto nas interfaces α/γ como na ferrita, esta se transforma rapidamente em sigma, 

revelando um caráter metaestável. A fase chi, embora muito parecida com a fase 

sigma nas observações de microscópio ótico, diferencia-se desta por ser mais rica 

em Mo. Aços com baixo teor de Mo são, portanto, menos susceptíveis a formação 

de fase chi. 

 Fases R e π 

Estes precipitados são indesejáveis pelos mesmos motivos que são σ e χ. A fase R 

é rica em molibdênio, precipitando na maioria dos aços inoxidáveis duplex entre 550 

e 700°C. No material de solda de composição química 22%Cr – 8%Ni – 3%Mo, a 

fase R foi encontrada com composição química 30%Fe – 25%Cr – 6%Ni – 35%Mo – 

4%Si; na mesma faixa de temperatura pode se encontrar a fase π, composta por 

28%Fe – 35%Cr – 3%Ni – 34%Mo (NILSON 1992). O diâmetro máximo dos 

precipitados de fase R encontrados é da ordem de 0,1 µm (JACKSON 1993). 

 Nitretos de cromo (Cr2N) 

Com o aumento do teor de nitrogênio como elemento de liga nos aços inoxidáveis 

duplex a precipitação de Cr2N torna-se mais importante ocorrendo principalmente na 

faixa dos 700°C a 900°C ou durante o resfriamento a partir da temperatura de 

solubilização. Neste último caso a precipitação de Cr2N é possível, pois ocorrerá 

supersaturação de nitrogênio na ferrita durante o resfriamento, levando a 

precipitação intergranular e intragranular na ferrita. No caso de tratamento 

isotérmico, as partículas de nitreto se formam preferencialmente nas interfaces α/α 

ou particularmente nas interfaces α/γ, usufruindo da maior mobilidade do cromo na 

ferrita, e do fornecimento de nitrogênio propiciado pela austenita (NILSON 1992). O 

empobrecimento em cromo da ferrita pode levar a desestabilização desta, e sua 

transformação em austenita, como será discutido no próximo item. 
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A precipitação de nitreto de cromo na ferrita é favorecida em aços de baixa 

quantidade de austenita. É uma situação que ocorre com freqüência em juntas 

soldadas resfriadas muito rapidamente a partir do campo ferrítico. 

 Austenita secundária (γ2) 

Esta fase pode se transformar através da redução da fração volumétrica de ferrita 

quando do envelhecimento entre 600°C e 800°C, buscando o equilíbrio entre α e γ 

na temperatura do tratamento, uma vez que na temperatura de solubilização ou 

trabalho a quente, onde se obtém a estrutura bifásica, produz-se maior fração de 

ferrita. A outra maneira é a formação de fases ricas em cromo, como na precipitação 

de carbonetos, nitretos e fases χ, π e R ou na decomposição eutetóide da ferrita, 

gerando sigma e austenita secundária (α → σ + γ2). A remoção de cromo (e 

molibdênio) da ferrita para a formação dos precipitados a desestabiliza, levando a 

formação de austenita (SOLOMON e DEVINE Jr. 1982), (NILSON 1992). 

A γ2 também pode se formar pelo crescimento de ilhas de γ pré-existentes. 

Partículas de Cr2N podem ser pontos de nucleação de γ2 na ZTA em soldas 

multipasse. 

1.3. Diagramas de fase 

Alguns programas computacionais são utilizados para a determinação de diagramas 

de fase multicomponentes, como é o caso do Thermo-Calc (version L PC / Windows 

NT) da Fundation for Computational Thermodynamics, Stockholm, Sweden. Ramirez 

(RAMIREZ-LONDONO 2001) utilizou desta ferramenta para realizar cálculos 

termodinâmicos para determinar os diagramas de fases pseudo-binários dos aços 

USN S32304 e UNS S32205 e os diagramas de variação da fração molar das fases 

presentes com a temperatura. Nos cálculos foram levados em conta os elementos 

de liga: Fe, Cr, Ni, Mo, W, Cu, N, C, Si e Mn; e as fases: Liquido, ferrita, austenita, 

Cr2N, Sigma e M23C6. 

Nos diagramas apresentados nas figuras 6 e 7, o teor de nitrogênio é variado entre 0 

e 1%, e a linha vermelha representa o teor da liga estudada. Nos diagramas de 

variação de fração com a temperatura é utilizada a fração molar para facilitar a 
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apresentação, pois no caso de apresentar a fração volumétrica, as fases com 

frações muito pequenas como Cr2N e M23C6 não podem mais ser observadas 

(RAMIREZ-LONDONO 2001). 

 

(a)                                                                   (b) 

Figura 6: AID UNS S32304, em (a) diagrama de fase pseudo-binário, onde a linha tracejada indica a 
composição da liga; (b) variação da fração molar das fases em equilíbrio com a temperatura 
(RAMIREZ-LONDONO 2001). 

 

(a)                                                                   (b) 

Figura 7: AID UNS S32205, em (a) diagrama de fase pseudo-binário, onde a linha tracejada indica a 
composição da liga; (b) variação da fração molar das fases em equilíbrio com a temperatura 
(RAMIREZ-LONDONO 2001). 
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1.4.  Corrosão 

A corrosão metálica é a transformação de um material metálico ou liga metálica pela 

sua interação química ou eletroquímica num determinado meio de exposição, 

processo que resulta na formação de produtos de corrosão e na liberação de 

energia. 

Quase sempre, a corrosão metálica (por mecanismo eletroquímico), está associada 

à exposição do metal num meio no qual existe a presença de moléculas de água, 

juntamente com o gás oxigênio ou íons de hidrogênio, num meio condutor. 

É uma prática comum a utilização de ensaios de laboratório para averiguar a 

integridade do material após a realização de processos de fabricação que envolve 

aquecimento do material para garantir a qualidade dos elementos de construção de 

máquinas, por exemplo, a fim de atender os fatores de projeto previamente 

estabelecidos (TABOADA e FRANK 1978). 

A adoção de uma ou mais formas de proteção contra a corrosão dos metais deve 

levar em conta aspectos técnicos e econômicos. Entre os aspectos técnicos, o meio 

de exposição é um parâmetro de grande importância. Quanto a este parâmetro, o 

uso de inibidores de corrosão ou o controle de agentes agressivos (SO2, H
+, Cl-) são 

impraticáveis nos casos em que se deseja proteger um determinado metal contra a 

corrosão atmosférica e o mesmo vale para a utilização da proteção catódica, 

restando nestes casos somente a modificação do metal ou a interposição de 

barreiras como uma alternativa para proteção contra a corrosão. 

A corrosão intergranular nos aços inoxidáveis é geralmente resultado da 

sensitização, termo usualmente empregado para descrever tratamentos térmicos 

que tornam, ou podem tornar uma liga susceptível à corrosão intergranular (MAGRI 

e ALONSO 1995). 

1.4.1. Corrosão por pites 

A corrosão por pites é uma forma muito localizada de ataque por corrosão. 

Pequenos pites penetram no interior do material a partir do topo de uma superfície 
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horizontal. Esse é um tipo de corrosão perigosa e de difícil detecção, apresenta 

pequena perda de material até a ocorrência da falha (SEDRIKS 1996). Um pite pode 

ser iniciado por um defeito de superfície localizado, como um arranhão ou pequena 

variação na composição. Um tipo de aplicação importante, no qual temos que 

considerar a corrosão por pite, é a de trocadores de calor que utilizam água do mar 

como meio de refrigeração. 

Os pites apresentam uma reação anódica típica caracterizada por um processo 

auto-catalítico, isto é, o processo de corrosão no interior do pite produz condições 

necessárias que são tanto estimulantes como essenciais para a atividade contínua 

do pite (FREIRE 2001). 

A presença de certos ânions no meio corrosivo, que são considerados agressivos, é 

necessária para o aparecimento dos pites. O mais freqüente é o Cl-(cloreto). Para 

que haja pites, no entanto, é necessário que a concentração do ânion agressivo seja 

superior a uma dada concentração limite. A formação de pites está associada 

também a condições de líquidos estagnados como, por exemplo, tanques. 

Aumentando-se a velocidade de fluxo, freqüentemente decresce o ataque por pites. 

O trabalho a frio e o acabamento superficial têm um forte efeito sobre a resistência à 

corrosão por pite. O trabalho a frio aumenta o ataque da mesma forma que 

superfícies muito rugosas. 

Para meios contendo cloretos, cada aço inoxidável pode ser caracterizado pela 

temperatura acima da qual pode-se iniciar e se propagar a corrosão por pites em 

aproximadamente 24 horas. Esta temperatura é conhecida como a temperatura 

crítica de pites, em inglês: “critical pitting temperature” (CPT). Ela é característica 

particular dos tipos de aços inoxidáveis e do meio ambiente específico. Atualmente, 

já existem ensaios normalizados para se medir as resistências à corrosão por pites 

da maioria dos aços inoxidáveis. A norma ASTM G48, possui um teste padrão com a 

solução aquosa de FeCl3. 

A resistência à corrosão por pites dos aços inoxidáveis depende fortemente da 

composição química da liga, principalmente dos teores de Cr, Mo e N. Foram 

desenvolvidas diversas relações empíricas, definidas como índice de resistência à 
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corrosão por pites (PRE e PREW). Estas relações são apresentadas a seguir 

(NICHOLLS 1994): 

PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N                                                                                   1 

PRE = %Cr + 3,3%Mo + 30%N                                                                                   2 

PREW = %Cr + 3,3(%Mo + 0,5%W) + 16%N                                                             3 

A equação 1 é normalmente usada nos aços inoxidáveis austeníticos, mas pode ser 

usada com cautela nos AID’s. Como a austenita é a fase menos resistente à 

corrosão por pites nos AID´s, a equação 2 foi formulada levando-se em conta o 

efeito benéfico do N nesta propriedade e a pronunciada partição deste elemento 

para a austenita. Da mesma maneira a equação 3 é usada nos AID’s ligados ao W, 

graças ao efeito marcante deste elemento na resistência à corrosão por pites. De 

acordo com a equação 3 o Mo melhora esta resistência o dobro do W (OKAMOTO 

1992). Devido a participação dos elementos de liga entre as duas fases nos AID’s, é 

necessário considerar separadamente o PRE da austenita e a ferrita. 

A figura 8 apresenta a relação linear que existe entre o PRE e a temperatura crítica 

de corrosão por pites (CPT), para diferentes aços duplex e austeníticos. Esta figura 

sugere que a resistência à corrosão por pites depende, basicamente, da composição 

química da liga e não da relação ferrita/austenita de equilíbrio. Entretanto, nos aços 

inoxidáveis duplex, sabe-se que a presença de fases deletérias pode baixar em 

muito a resistência à corrosão por pites e, conseqüentemente a CPT. 

No trabalho de Linton, et al a CPT de um aço um aço superduplex UNS S32750 

(metal de base e metal de solda) foi medida pelo método potenciodinâmico, 

realizando-se curvas de polarização anódica em diversas temperaturas. Observou-

se que a CPT da solda ficava em torno de 40 a 50°C, ao passo que no metal de 

base foram encontradas temperaturas na faixa de 70 a 80°C. Segundo os autores, 

teores baixos de fase sigma (< 2,0%) são capazes de baixar a CPT do aço 

inoxidável superduplex para 60 a 65% dos valores obtidos em microestruturas 

isentas de fase sigma. Efeito semelhante tem os precipitados de nitreto de cromo 

(CrN2). Estas são muito comuns na juntas soldadas com teor elevado de ferrita, 

conforme citado (LINTON, et al. 2004). 
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Assim, a relação linear proposta na figura 8 deve ser usada com cautela, pois a CPT 

depende da microestrutura, tanto para os aços duplex quanto par os aços super-

austeníticos.  

 

Figura 8: Relação entre o índice de resistência à corrosão por pites (PRE) e a temperatura crítica de 
corrosão por pites (CPT) de alguns aços inoxidáveis duplex e austeníticos (NILSON 1992). 

1.4.2. Sensitização 

O mecanismo mais aceito para explicar a sensitização dos aços inoxidáveis se 

baseia na precipitação de carbonetos ricos em cromo (Cr23C6) nos contornos de 

grão. O crescimento destes carbonetos faz surgir nas suas adjacências uma zona 

empobrecida em cromo. No caso dos AIA’s, quando estes permanecem por um 

determinado tempo na faixa de 450° C a 850° C ficam susceptíveis ao ataque 

preferencial num meio corrosivo (SHREIR 1995). 

Aços Inoxidáveis Austeníticos, como o AISI 304, são amplamente utilizados na 

indústria nuclear, petroquímica por causa de suas boas propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão. No entanto, quando esses materiais são submetidos a 

processo de soldagem ou de condições operacionais na faixa de temperatura 

compreendida entre 450 e 850° C, são muito sensíveis à corrosão intergranular 

devido ao processo de sensibilização (TAVARES, et al. 2003). Foi observado por 
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(HILDERS e SANTANA 1998) que a tenacidade à fratura (KIC) do AISI 304 diminui e 

o limite escoamento aumenta com o aumento do tempo de sensibilização a 700° C. 

Em temperaturas abaixo de 850° C, a solubilidade do carbono na austenita cai 

abaixo de 0,03% e a exposição a temperaturas do intervalo de 450° C a 800° C 

resulta na precipitação de carbonetos e conseqüentemente na sensitização. A 

sensitização pode ser conseqüência de um resfriamento lento após exposição a 

temperaturas em torno de 1000° C ou após um processo de soldagem (SEDRIKS 

1996). 

A sensitização a baixa temperatura dos AIA’s ocorre a uma temperatura inferior a 

500° C através de crescimento de embriões de carbonetos pré-existentes (POVICH 

e RAO 1978), (KEKKONEN, AALTONEN e HANNINEN 1985). 

1.4.3. Testes de Corrosão 

A maioria dos testes de corrosão são acelerados, por isso o meio em que o teste é 

realizado tem pouca ou nenhuma relação com o meio em que o equipamento irá 

trabalhar. Apesar disso os ensaios permitem detectar as causas da corrosão. Uma 

das formas de se detectar a susceptibilidade à corrosão intergranular dos aços 

inoxidáveis austeníticos, é o uso dos ensaios de imersão, especificados pela norma 

ASTM A 262 (prática A) pela observação da microestrutura devido ao ataque 

eletrolítico em ácido oxálico. 

O teste de corrosão dado pelo ataque em ácido oxálico consiste de um ataque 

eletrolítico em uma solução a 10% de ácido oxálico em uma corrente de 1 A.cm-2 

durante 1,5 min. As estruturas obtidas são classificadas em três tipos:  

 PASSO: não existem valas nos contornos de grão; 

 Dupla: algumas valas nos contornos de grão; 

 Vala: um ou mais grãos completamente cercados por valas. 

No teste da perda de massa, normalmente aplicado aos aços inoxidáveis ferríticos, o 

grau de sensitisação é dado pela perda de peso devido à dissolução das áreas 

empobrecido em cromo, e é expresso como a taxa de penetração (mm por ano). 
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                                                                             4 

Onde: W = perda de massa (g); 

 t = tempo de imersão (72 h); 

 A = área da amostra (cm2) 

d = densidade do aço (7,6 g cm-3). 

1.4.4. Ensaios de Reativação Eletroquímica Potenciodinâmica 

(EPR) 

O teste da reativação eletroquímica potenciodinâmica “Electrochemical 

Potentiodynamic Reactivation” (EPR) fornece o grau de sensitização dos materiais 

pela medição da quantidade de regiões empobrecidas em cromo adjacentes aos 

precipitados de cromo. O teste pode ser realizado num único ciclo “Single Loop 

Electrochemical Potentiodynamic Reactivation” (SLEPR) ou em dois ciclos “Double 

Loop Electrochemical Potentiodynamic Reactivation” (DLEPR) (GOODWIN, 

QUAYLE e NOBLE 1987). Este teste foi utilizado pela primeira vez para aços 

inoxidáveis austeníticos. Uma vantagem desta técnica é que ela obtém um valor 

quantitativo do grau de sensibilização ao invés de apenas uma apreciação 

qualitativa (N. LOPEZ, et al. 1997). 

Nos testes EPR as curvas de polarização são elaboradas em condições 

experimentais bem controladas, podem evidenciar diferenças no comportamento 

eletroquímico das regiões empobrecidas em cromo, tanto nos contornos do grão 

quanto na matriz do material. Neste método a corrente obtida na reativação depende 

do teor de cromo da solução sólida. A principal causa apontada à corrosão 

intergranular é o esgotamento de cromo que ocorre devido à precipitação de 

carbonetos de cromo  (CÍHAL 2007). Os ensaios EPR são podem ser usados como 

ensaios não destrutivos, além disso, são capazes de fornecer resultados com 

rapidez, reprodutibilidade e precisão (CÍHAL e STEFEC 2001).  

As medições de polarização eletroquímica são realizadas utilizando-se um 

potenciostato. O sistema opera com três eletrodos dos quais: um é o material a ser 

testado, outro é um contra eletrodo de material inerte (platina ou grafite), e o terceiro 
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é um eletrodo de referência (eletrodo de calomelano saturado SCE, ou outro). A 

corrente de corrosão passa entre a amostra e o contra eletrodo, e responde às 

mudanças controladas de potencial (CÍHAL e STEFEC 2001). 

A curva da figura 9 é uma representação gráfica da relação Potencial x Corrente 

para um sistema corrosão. A curva de polarização, por um lado, avalia o 

comportamento corrosivo dos metais e ligas e, por outro lado, a agressividade de 

uma grande variedade de meios corrosivos. A polarização eletroquímica pode 

manter-se sob controle sem que mude de um ambiente corrosivo para outro, 

simulando assim uma ampla gama de processos e fenômenos de corrosão, mesmo 

dentro de uma única medição (CÍHAL e STEFEC 2001). 

 

Figura 9: Esquema de curvas de polarização com reativação potenciodinâmica, um ciclo (A) e duplo 
ciclo (B); Qr = Energia de reativação; Qp = Energia de ativação; Ir = Corrente de reativação; Ia = 
Corrente de ativação;  (ISO TC 156/WG 9 1998). 

Como regra geral, as reações eletroquímicas avançam mais rapidamente em 

soluções aquecidas e de maior concentração. Temperatura e concentração também 

tendem a induzir pites e ataques na interface de contato entre o molde e a amostra 

(CÍHAL e STEFEC 2001). 
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1.4.5. Aspectos gerais sobre os testes EPR 

O teste DL-EPR (em solução 0,5 M de H2SO4 + 0,01 M KSCN a 25° C, e taxa de 

varredura de 100 mV/min), pôde confirmar significativas diferenças no grau de 

sensibilização desenvolvidas em aço inoxidável fundido e forjado após trabalho a 

frio, prensagem isostática do sólido a quente e baixa temperatura de sensibilização 

(KAIN, et al. 2004). 

Também pode ser eficaz em estudos de degradação por envelhecimento térmico de 

aço inoxidável de baixo teor de carbono e alta liga, tais como: Cr12Mn10Ni12Mo5N 

ou Cr24Mn4Ni15N, uma vez que pode detectar mudanças microestruturais, 

identificar precipitados (como carbonetos M23C6 e fase sigma) e estimar o grau de 

precipitação. 

Em meios fortemente oxidantes, o aço inoxidável duplex austeno-ferrítico, como 

Cr22Ni6Mo3N sofre ataque preferencial na fase ferrita. A degradação por 

envelhecimento térmico em aços duplex Cr21Ni8 e Cr21Ni9Mo tem sido estudada 

por testes EPR. Nestes aços, EPR pode ser usada para o estudo da decomposição 

de ferrita em α’ e α” e da precipitação de carbonetos (SCHULTZE 1999), 

(VERNEAU, AUDOUARD e CHARLES 1997).  

Quando se utiliza EPR para investigar elementos e mudanças estruturais, como por 

exemplo, ferrita, fase sigma, alguns carbonetos, nitretos, sulfetos, etc., é 

recomendado metalografia ou outro exame microscópico de ataque intergranular. 

Fases secundárias têm um grande efeito sobre os resultados obtidos pelos testes 

eletroquímicos e, conseqüentemente, os testes eletroquímicos EPR podem ser 

usados para examinar fases secundárias (MENIRO, PARDO e LOPEZ 2001), a 

figura 10 mostra uma relação entre a fração de fases segregadas e os resultados do 

teste DL-EPR para o aço 03Cr13Ni6Mo. 
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Figura 10: Resultados de teste DL-EPR do aço 03Cr13Ni6Mo (CÍHAL, HUBÁCKOVÁ, et al. 1984). 

Os Aços ligados ao molibdênio, austenítico-martensítico, como os aços Cr13Ni6Mo e 

Cr14Ni4Mo podem sofrer corrosão intergranular por penetração, assim como graus 

martensíticos de baixo carbono. Estes aços, quando temperados, a varredura de 

volta da curva de polarização oferece uma passividade incompleta, o pico de 

reativação é dividido, como pode ser observado na figura 11. O primeiro pico 

corresponde à dissolução da martensita da matriz, enquanto que o pico, mais 

positivo, está relacionado com a dissolução de fases ricas em níquel, ou austenita 

estável ou o produto da sua transformação reversa para martensita após têmpera 

(CÍHAL, HUBÁCKOVÁ, et al. 1984). 
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Figura 11: Curvas DL-EPR do aço 03Cr13Ni6Mo temperado e revenido: (a) 625°C/6h/ar; (b) 
575°C/6h/ar e (c) 1050°C/2 h/ar (CÍHAL e STEFEC 2001). 

1.5. Soldabilidade dos aços inoxidáveis duplex 

Os aços inoxidáveis duplex tendem a ser facilmente soldáveis desde que cuidados 

necessários sejam tomados. Em particular, um resfriamento muito rápido 

potencializa um teor muito elevado de ferrita e a precipitação de nitretos de cromo 

na ZTA e ZF, o que prejudica a tenacidade e a resistência à corrosão da solda. Por 

outro lado, um resfriamento muito lento e a manutenção por tempos longos a 

temperaturas entre cerca de 1000 e 600° C pode levar a precipitação de compostos 

intermetálicos que também prejudicam as propriedades mecânicas e químicas da 

solda. Assim, o controle da energia de soldagem e da temperatura de pré-

aquecimento é muito importante para estes materiais. Para reduzir a quantidade de 

ferrita na ZF, o uso de uma mistura Ar-N2 como gás de proteção é comum. 

Metal de adição de aço inoxidável (principalmente austenítico) é comumente usado 

na soldagem de outros tipos de aços, na união de aços inoxidáveis com outros aços 

e na fabricação de revestimentos protetores contra a corrosão ou contra diversos 

tipos de desgaste. Para a previsão da microestrutura da solda e da possibilidade de 

ocorrência de problemas, diagramas constitucionais empíricos são muito utilizados. 
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Destes, o mais conhecido é o Diagrama de Schaeffler mostrado na figura 12, 

existindo, contudo, diversos outros (Diagrama de DeLong, do WRC 1986, etc). Estes 

diagramas permitem prever a microestrutura da solda a partir de sua composição 

química, expressa em termos de equivalentes de cromo (Crequiv.) e de (Niequiv.). 

                                                                                       5 

                                                                                              6 

O diagrama de Schaeffler pode ser dividido em regiões com problemas específicos 

apresentados na soldagem. De forma resumida, estes problemas são (MODENESI 

2008): 

Região 1: Solidificação com uma estrutura completamente austenítica com uma 

elevada sensibilidade à formação de trincas durante a solidificação ou por perda de 

ductilidade acima de 1250° C; 

Região 2: Aços com elevado teor de elementos de liga levando à formação de fases 

intermetálicas após aquecimento entre cerca de 450 e 900° C e, com isto, à sua 

fragilização; 

Região 3: Aços com estrutura ferrítica capaz de sofrer um grande crescimento de 

grão na ZTA e ZF, sendo, desta forma, fragilizados; 

Região 4: Aços de elevada temperabilidade com a formação de martensita na ZTA e 

ZF causando fragilização e fissuração pelo hidrogênio e por formação de martensita. 



43 

 

 

Figura 12: Diagrama de Schaeffler: regiões problemáticas típicas na soldagem de aços inoxidáveis. 

Pode ser observada na parte central do diagrama uma região de coexistência da 

ferrita e austenita, uma pequena área triangular que não é atingida por nenhum dos 

problemas indicados. De uma forma geral, para as aplicações usuais, os 

consumíveis de aço inoxidáveis austeníticos são projetados para, após diluição com 

o metal base, fornecer uma solda cuja composição química caia nesta região. 

Nos aços inoxidáveis duplex, entretanto, objetiva-se uma microestrutura com partes 

iguais de ferrita e austenita, sem fases terciárias (σ, χ, Cr2N) 
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