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RESUMO 

 

A indústria de petróleo requer materiais com características específicas como a alta 

resistência mecânica e à corrosão, por isso tem investido em pesquisas de novos 

materiais. Destas pesquisas surgem possibilidades da utilização dos aços 

inoxidáveis superduplex para atender tais expectativas, no entanto, o efeito dos 

ciclos térmicos de soldagem pode ser prejudicial às propriedades destas ligas, por 

meio da alteração microestrutural ferrita/austenita e da precipitação de fases 

intermetálicas. Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da 

energia de soldagem sobre a resistência à corrosão e as transformações 

microestruturais na soldagem multipasse, pelo processo MIG/MAG, do aço 

inoxidável superduplex UNS S32760. Foram produzidas e utilizadas juntas soldadas 

modificando-se a energia de soldagem nos níveis 0,5, 1,0 e 2,0 kJ/mm. Duas 

regiões da junta soldada foram obtidas para estudo: a Zona Fundida (ZF) e a Zona 

Afetada pelo Calor (ZAC). Uma amostra sem sofrer soldagem foi utilizada como 

referência. A resistência à corrosão foi avaliada por meio das técnicas 

eletroquímicas: monitoramento do potencial de circuito aberto, polarização 

potenciodinâmica, espectroscopia de impedância eletroquímica e da temperatura 

crítica de pite (CPT). Os ensaios eletroquímicos mostraram que a ZAC da energia 

1,0 kJ/mm se mostrou mais susceptível a corrosão. O ensaio CPT não mostrou 

diferença significativa nos resultados. A nucleação dos pites ocorreu na fase ferrítica 

tanto na região da ZAC e ZF e não apresentou uma relação com as regiões onde 

havia a precipitação de fases intermetálicas. Os resultados indicaram que a energia 

de soldagem foi o fator que exerceu maior influência sobre o teor médio de ferrita na 

região da raiz das juntas. Houve precipitações de nitretos de cromo em todas as 

energias e de fase sigma na energia de 1,0 kJ/mm e 2,0 kJ/mm. Foi observado que 

as composições químicas entre as fases ferrita e austenita são bastante 

semelhantes, porém a fase ferrítica apresentou um PREN inferior ao da austenita. 

 

Palavras-chave: resistência à corrosão, aços inoxidáveis superduplex, soldagem. 
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ABSTRACT 

 

The oil industry requires materials with special properties such as high mechanical 

and corrosion resistance, so it has invested in research of new materials.These 

researches permit the use of super duplex stainless steels to meet such 

expectations.However, the effect of welding thermal cycles can be harmful to the 

properties of these alloys by modifying ferrite/austenite microstructure and 

intermetallic phases precipitation. The aim of this work is therefore to evaluate the 

influence of heat input on corrosion resistance and microstructural transformations of 

super duplex stainless steel UNS S32760 in multipass welding process MIG/MAG. 

The samples were produced and welded joints were prepared by modifying the heat 

input at levels of 0.5, 1.0 and 2.0 kJ/mm.Two regions of the welded joint were 

obtained for study: moltenzone (ZF) and the heat affected zone (ZAC). A sample 

unwelding was used as reference. The corrosion resistance was evaluated by means 

of electrochemical techniques: open circuit potentialmonitoring, potentiodynamic 

polarization, electrochemical impedance spectroscopy and determination of critical 

pitting temperature (CPT).The electrochemical tests showed that ZAC energy  

1.0 kJ/mm was more susceptible to corrosion. The CPT test showed no significant 

difference in the results. The nucleation of pits occurred in the ferritic phase in both 

the regions ZAC and ZF and did not show a relationship with the regions where 

precipitation occurred intermetallic phases. The results indicated that the heat input 

was the factor that had the greatest influence on the average content of ferrite in the 

root zone of the joints. There was precipitation of chromium nitrides in all samples 

and sigma phase in the samples of 1.0 kJ/mm and 2.0 kJ/mm. It was observed that 

the chemical compositions between the ferrite and austenite phases are fairly similar, 

but the ferrite phase has presented a pitting resistance equivalente (PREN) lower 

than the austenite. 

 

Keywords: corrosion resistance, superduplex stainless steel, heat input. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1. Problemática e Motivação 

 

Os aços inoxidáveis duplex (AID) e superduplex (AISD) são ligas do tipo 

Fe-Cr-Ni-Mo-N que possuem, na condição como solubilizada, uma microestrutura 

bifásica com proporções aproximadamente iguais de ferrita (α) e austenita (γ). A 

composição química e a microestrutura são os fatores responsáveis pela excelente 

combinação de propriedades mecânicas e resistência à corrosão apresentada por 

estes aços. Esta combinação de propriedades tem popularizado o seu uso em 

ambientes altamente agressivos e uma grande parcela das aplicações industriais 

dos (AID) e (AISD) estão nos setores químicos, petroquímicos e de papel e celulose. 

Assim, na indústria do petróleo e gás, aços inoxidáveis austenitícos 

convencionais estão sendo substituídos pelos aços inoxidáveis duplex e superduplex 

devido ao seu excelente comportamento em relação a sua resistência à corrosão. 

Logo, a utilização destas ligas também tem sido justificada devido às recentes 

explorações de reservas de petróleo e gás na camada do pré-sal que 

proporcionando a extração de petróleo com componentes mais corrosivos e em 

profundidades cada vez maiores necessitando, assim, o emprego de materiais de 

alto desempenho contra o desgaste e a corrosão. No entanto, os desempenhos dos 

mesmos podem ser afetados e podem sofrer modificações nas suas características 

de origem através da soldagem que é o principal método de fabricação aplicado.  

Todavia, deve-se ainda considerar o fato de que, na soldagem multipasse 

dos AID e AISD, a junta é submetida a vários ciclos térmicos. Isto significa que a 

região soldada passa por aquecimentos e resfriamentos consecutivos, comumente 

pouco controlados. Tais variações de temperatura podem modificar a microestrutura 

original e, consequentemente, modificando suas propriedades e afetando o 

desempenho da junta. E caso a soldagem não seja executada tomando os devidos 

cuidados, as vantagens destes materiais sobre os aços inoxidáveis tradicionais 

podem ser perdidas.  

De modo geral, os problemas associados à soldagem dos AID e AISD são 

a alteração do balanço microestrutural α/γ e a precipitação de fases intermetálicas, 

que possuem efeito deletério. A energia de soldagem aplicada tem uma ligação 

direta com essas transformações. Assim, uma energia de soldagem elevada provoca 
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uma baixa velocidade de resfriamento, favorecendo a precipitação de austenita e o 

equilíbrio microestrutural desejado. Porém, fases secundárias podem precipitar. Por 

outro lado, uma baixa energia de soldagem, resulta numa elevada velocidade de 

resfriamento, retardando a precipitação de austenita e o equilíbrio das fases na 

microestrutura. 

Desta forma, este trabalho pretende avaliar a influência da energia de 

soldagem de um processo de soldagem MIG-MAG, das regiões das juntas soldadas 

(ZAC e ZF), bem como o comportamento destas áreas quando imersos em um meio 

corrosivo para obter informações importantes sobre os efeitos causados na 

resistência à corrosão dos aços inoxidáveis superduplex. 

Vale ressaltar que o presente trabalho integra um projeto que está sendo 

realizado no Laboratório de Engenharia de Soldagem - ENGESOLDA que visa 

estudar a soldagem multipasse dos aços inoxidáveis duplex e superduplex na união 

de tubos utilizados em equipamentos pela PETROBRAS na produção e 

processamento do petróleo em parceria com o Laboratório de Pesquisa em 

Corrosão (LPC) visando identificar e definir parâmetros adequados para evitar os 

principais problemas associados à soldagem destes materiais, em relação às 

características mecânicas e resistência à corrosão em ambientes comuns na 

produção e processamento do petróleo. 
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CAPÍTULOS 2 – OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais 

 

O presente trabalho tem como objetivo utilizar os ensaios eletroquímicos 

para avaliar o efeito da energia de soldagem sobre as características 

microestruturais e sua resistência à corrosão na região do metal de solda do aço 

inoxidável superduplex UNS S32760 soldadas pelo processo de soldagem 

multipasse MIG-MAG. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Utilizar as técnicas de monitoramento do potencial do circuito 

aberto, polarização potenciodinâmica e espectroscopia de 

impedância eletroquímica para avaliar a resistência à corrosão nas 

regiões da raiz das juntas soldadas;  

  Avaliar o efeito da energia de soldagem nas características 

microestruturais como o balanço de fases, formação de 

precipitados na zona termicamente afetada pelo calor (ZAC) e zona 

fundida (ZF), na região da raiz das juntas do aço inoxidável 

superduplex UNS S32760; 

 Determinar a temperatura crítica de pite (CPT); 

 Determinar o PREN das fases ferrita e austenita; 

  Avaliar o comportamento das fases austenita/ferrita após o ensaio 

eletroquímico. 
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Histórico dos Aços inoxidáveis duplex e superduplex 

 

Os primeiros trabalhos em aços inoxidáveis duplex foram produzidos na 

Suécia em 1930 e foram utilizados na indústria de papel celulósica, sendo 

especialmente desenvolvidos para reduzir problemas de corrosão intragranular que 

afetavam os aços inoxidáveis austeníticos (AI) de elevados teores de carbono. 

Naqueles anos foram produzidos na Finlândia os primeiros aços inoxidáveis duplex 

(AID) fundidos, mas a sua patente foi registrada na França em 1936, tornando-se o 

precursor do produto comercial hoje conhecido como URANUS 50 [1-2]. 

Um dos primeiros graus de aço duplex, o 3RE60, foi desenvolvido 

especificamente para melhorar a resistência à corrosão sob tensão em meios 

contendo cloretos. Porém, outra das primeiras designações, a AISI 329, tornou-se 

muito empregada, após a segunda guerra mundial, em tubos de trocadores de calor 

para serviços com ácido nítrico. Em anos posteriores, ligas de AID trabalhadas e 

fundidas foram empregadas para uma grande variedade de processos na indústria, 

que incluíram vasos de pressão, trocadores de calor e bombas [1]. 

Estas primeiras gerações de AID forneciam características de bom 

desempenho, mas tinha limitações na soldabilidade devido à baixa tenacidade 

apresentada pela zona termicamente afetada (ZAC) da junta soldada, em 

decorrência do excesso de ferrita, tendo também como consequência a perda da 

resistência à corrosão em relação ao metal de base. Esses problemas da primeira 

geração de AID limitavam seu uso a aplicações específicas [1,3]. 

Durante os anos 60 e início dos anos 70, houve dois principais fatores 

que avançou no desenvolvimento e a utilização das ligas de duplex. Primeiro houve 

uma escassez de níquel, que elevou os preços dos aços inoxidáveis austeníticos 

(AI), em combinação com o aumento da atividade na indústria do petróleo offshore 

que requeria um aço inoxidável para trabalhar nos ambientes agressivos. [1,3] 

Em segundo lugar em 1968, com a invenção de processos de refino de 

elementos residuais tais como Argon Oxygen Decarburization (AOD) e Vacuum 

Oxygem Decarburization (VOD) complementaram o desenvolvimento destes aços. 

Um dos primeiros AID fabricados com o auxílio desses processos foi o Avesta3RE60 
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(UNS S31500), introduzido no mercado em 1972, apresentando uma fração 

volumétrica de austenita em torno de 40% [1-3]. 

Além de controlar os teores de O, S, C e outros elementos, os processos 

de refino tornaram possível a adição de Nitrogênio como elemento de liga [1,3]. A 

adição controlada deste elemento permitiu que a tenacidade e resistência à corrosão 

da ZAC fossem semelhantes à do metal de base em uma junta soldada [3]. 

Segundo GUNN [3], apesar do baixo teor de carbono (0,03% C), graus de 

aço inoxidáveis duplex como o UNS S31500 ainda eram susceptíveis à corrosão 

intergranular sob certas condições de serviço, devido à alta relação Cr/Ni contida na 

liga. Tal relação conduzia à obtenção de juntas soldadas com ZAC quase ferríticas, 

de granulação grosseira, na sua totalidade. 

Como a solubilidade do Carbono e do Nitrogênio é muito baixa na ferrita, 

carbonetos e nitretos precipitam ao longo dos contornos de grãos causando uma 

diminuição local do Cr na matriz, caracterizando a sensitização deste aço. Para 

superar este inconveniente, níveis maiores de Ni e N foram adicionados para 

melhorar a resistência à corrosão intergranular [3]. 

No início dos anos 80, uma segunda geração de aços inoxidáveis duplex 

(AID) foi introduzida no mercado com propriedades melhoradas, principalmente para 

o processo de soldagem e a introdução do nitrogênio como elemento de liga [1]. 

A segunda geração de AID foi marcada então pelo conteúdo de N como 

elemento de liga. Este novo desenvolvimento comercial, que começou no final da 

década de 70, coincidiu com a exploração de petróleo no mar do norte, requeriam 

aços inoxidáveis com alta resistência mecânica e à corrosão. [1] 

Além da alta resistência à corrosão, a resistência mecânica teve um papel 

importante na aplicação de duplex nessas plataformas, pois a redução nas 

espessuras de diversos equipamentos de processo permitiu uma considerável 

diminuição do peso das mesmas [1]. 

O aço SAF 2205 ou DIN W. Nr. 1.4462 (UNS S31803) tornou-se muito 

popular devido ao seu balanço na composição química (relação Cr/Ni), além da 

adição de N, proporcionando resistência à corrosão intergranular [3]. Na década de 

70, um dos graus de aços duplex mais ligados foi o UNS S32550 com 

aproximadamente 25% de Cr e contendo, em média, níveis de cobre (Cu) de 2%, 

mas durante os anos oitenta um maior número de graus de aços duplex estava 

sendo desenvolvido para atender às necessidades do mercado diante de meios 
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mais agressivos [1]. Os então chamados aços inoxidáveis superduplex (AISD) se 

distinguem por possuir um número equivalente de resistência ao pite Pitting 

Corrosion Equivalent (PREN) maior que os até então conhecidos AID. Coeficientes 

de PREN maiores que 40 são característicos de AISD. [1] O cálculo do índice 

equivalente de resistência ao pite (PREN) intrínseco da liga está determinado pela 

equação 1[1]. 

 

PREN= %Cr 3,3. (%Mo) 16. (%N)       Equação 1 

 

Portanto, representa um número empírico utilizado para caracterizar a 

resistência a corrosão por pites em ambientes contendo cloreto a partir da 

composição química da liga.  Algumas ligas contem adição de tungstênio que é 

outro elemento que age para aumentar a resistência por pite nos aços inoxidáveis. 

A equação 1, derivada empiricamente, é a mais empregada e pode tomar 

diversas formas. Entretanto, devido à introdução de tungstênio (W), o PREN de 

alguns graus de superduplex é determinado através da aplicação da equação 2[1]. 

 

PRENW%= Cr 3,3. (%Mo0,5.%W) 16. (%N)      Equação 2 

 

Os aços inoxidáveis são uma família com diferentes graus, que variam 

seu desempenho na resistência à corrosão dependendo do conteúdo da liga. 

Atualmente os aços inoxidáveis duplex são divididos em cinco grupos [1]: 

 

 Lean- Duplex sem adição deliberada de Molibdênio, como o 2304;  

 Duplex Standard, representado pelos 2205, com mais de 80% das 

aplicações do duplex;  

 25 Cr duplex, como as ligas 255, de PREN menor que 40;  

 Superduplex, com 25-26% Cr e maior teor de Molibdênio e de 

Nitrogênio do que as classes com 25 Cr, como a liga 2507, de PREN 

entre 40 e 45.  

 Hyper duplex, com PREN acima de 45.  

 

As aplicações dos AID e AISD se concentram nos setores: químico, 

petroquímico, papel e celulose, extração de petróleo onshore e offshore, fertilizantes 
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e indústria nuclear. Nestes setores, os AID e AISD têm sido utilizados em 

tubulações, bombas, tanques e vasos de pressão em função do PREN do aço [2]. 

 

Tabela 1 - Principais aplicações dos aços inoxidáveis duplex [4]. 

Industrial 

23Cr-4Ni-

0,1Mo 

PREN = 25 

22Cr-5Ni-3Mo 

PREN = 30-36 

25Cr-duplex 

PREN = 32-

40 

25Crsuperduplex 

PREN> 40 

Químico 
Tubulações, 

instrumentação 

Serpentinas 

para fusão de 

enxofre, 

tanques, 

trocadores de 

calor 

Separadores 

de uréia, 

trocadores de 

calor, vasos 

de pressão 

Tubulações para 

evaporação de sal 

e resfriamento - 

água do mar 

Petroquímico 

Reatores com 

carcaça de aço 

carbono 

Unidades de 

dessalinização, 

dessulfuração 

Equipamento 

de 

dessulfuração

, carcaça de 

bombas 

Tubulações para 

ambientes 

contendo Cl- e HCl 

Óleo e gás 

Resfriadores, 

tubulações, 

sistemas de 

tensão, 

instrumentação 

Estrutura, 

cabos, 

tubulações de 

gás natural, 

vasos de 

pressão 

Campanas de 

mergulho, 

tubulações de 

gás 

Tubulações  

contra incêndio, 

vasos de pressão, 

válvulas, 

perfuração marinha 

 

Tabela 2 - Composição química dos AID mais comuns [5]. 

Denominação 

UNS 

Nome 

comercial 
Cr Mo Ni N C 

Outros 

elementos 
PREN* 

S32340 SAF 2304 23 0,2 4,0 0,1 0,03 - 25 

S31803 SAF 2205 22 3,0 5,3 0,17 0,03 - 35 

S32750 SAF 2507 25 3,8 7,0 0,27 0,03 0,7 Cu 42 

S32760 ZERON 100 25 3,6 7,0 0,25 0,03 0,7 W 41 

*PREN Número equivalente de resistência ao pite. 
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3.2. Composição química dos aços inoxidáveis duplex e superduplex 

 

É geralmente aceito que as melhores propriedades de trabalho dos AID e 

AISD são atribuídas à sua fina microestrutura bifásica composta por ferrita () e 

austenita () presente sem proporções semelhantes [6]. Além do balanço de fases, 

uma segunda característica importante a se considerar nos aços duplex é a sua 

composição química. Porém, as interações entre os principais elementos de liga, 

particularmente Cr, Mo, N e Ni são bastante complexas.  

Para atingir uma microestrutura estável, que responda adequadamente 

tanto ao processamento e fabricação, quanto às condições de serviço destes 

materiais, devem ser levadas em consideração as proporções de cada um desses 

elementos [3]. 

 

3.3. O papel dos elementos de liga nos aços inoxidáveis duplex e 

superduplex 

 

Segue abaixo um resumo básico dos quatro principais elementos de ligas 

contidos nos aços inoxidáveis duplex, são eles: Cromo (Cr); Molibdênio (Mo); Níquel 

(Ni) e Nitrogênio (N). 

 

3.3.1. Cromo (Cr) 

 

Um teor mínimo de 10,5 % deste elemento é necessário para a formação 

de um filme estável que garante a proteção dos aços contra a ação corrosiva do 

meio ambiente [3]. A resistência a corrosão dos aços inoxidáveis aumenta conforme 

o maior teor de cromo na liga. Porém, quando é desejado um aço duplex de 

estrutura austenítica-ferrítica, deve-se também aumentar o teor de Níquel na 

composição química da liga. Isto acontece, pois o Cromo é um elemento alfagênico, 

formador de ferrita e estabilizador da estrutura cúbica de corpo centrado do Ferro, e 

o Níquel um elemento gamagênico, formador de austenita e estabilizador da 

estrutura cúbica de face centrada [1]. 

O Cromo, responsável pela resistência à corrosão a elevadas 

temperaturas, apresenta importante influência na formação e remoção de óxido em 

gradientes de calor resultantes de tratamento térmico ou soldagem [1]. Apesar de 
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fornecer excelente ganho em relação à corrosão, o Cromo também pode promover a 

precipitação indesejada de fases intermetálicas que fragilizam o material [1,3]. 

 

3.3.2. Molibdênio (Mo) 

 

O Molibdênio atua no suporte ao Cromo promovendo resistência à 

corrosão nos aços inoxidáveis. Quando a quantidade de Cromo é de pelo menos 

18%, em ambientes que contenham cloretos, a adição deste elemento de liga torna-

se quase três vezes mais efetivas do que a adição de Cromo no combate a corrosão 

por pite e em fresta. Este elemento químico, assim como o Cromo, também é 

alfagênico, formador de ferrita e de fases intermetálicas [1,3]. 

Entretanto a adição desses elementos está limitada a cerca de 4% devido 

à grande tendência de compostos intermetálicos, tal como a fase sigma, durante as 

operações de processamento destes aços em temperaturas elevadas [1,3]. 

 

3.3.3. Níquel (Ni) 

 

O Níquel por ser estabilizador da austenita, promove uma mudança na 

estrutura do cristal do aço inoxidável, passando o mesmo de cúbico de corpo 

centrado (ferrítico) para cúbico de face centrada (austenítico) conforme mostra a 

Figura 1 [1]. 

 

Figura 1 - Pela adição de Níquel, a estrutura cristalográfica muda de cúbica de corpo centrado (pouco 
ou nenhum Níquel) para cúbica de face centrada (pelo menos 6% Níquel – série 300). O aço 
inoxidável duplex, com seus teores intermediários de Níquel, apresenta uma microestrutura composta 
por grãos ferríticos e austeníticos [1]. 

 

Fonte: ref. [1]. 
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O Níquel apresenta-se com baixo ou nenhum teor nos aços inoxidáveis 

ferríticos, com teores variando de 1,5% - 7% nos aços inoxidáveis duplex e com no 

mínimo 6% nos aços inoxidáveis austeníticos da série 300 (Figura 2).O teor de Ni 

adicionado aos AID e AISD é função direta do conteúdo de Cr na liga, de maneira de 

manter as fases em proporções semelhantes [1].Entretanto, um excessivo teor de Ni 

pode aumentar, a níveis elevados, a quantidade precipitada de na liga, produzindo 

um enriquecimento do Cr e do Mo na fase ferrítica () e conduzindo desse modo à 

precipitação, muito mais intensa, de compostos intermetálicos no intervalo de 

temperatura entre 650ºC e 950ºC. Segundo Gunn [3], o Ni acelera a formação de 

precipitados de ‟ na ferrita, que fragilizam a liga. 

A adição deste elemento atrasa a formação de precipitados intermetálicos 

nos aços inoxidáveis austeníticos, porém para os aços inoxidáveis duplex, a adição 

do Nitrogênio se mostra mais eficiente e barata [1,3]. 

 

Figura 2- Adição do teor de Níquel gerando alterações na microestrutura dos aços inoxidáveis [1]. 

 

Fonte: ref. [1]. 

 

3.3.4. Nitrogênio (N) 

 

Possui múltiplos efeitos benéficos nos aços inoxidáveis, tais como, o 

aumento da resistência à corrosão por pites, a precipitação de austenita () e o 

aumento da resistência da liga devido ao mecanismo de endurecimento por solução 

sólida. A estabilização contra a precipitação de fases intermetálicas, tais como sigma 

() e chi (), é outra das ações preponderantes deste elemento nos AID [1,3]. 

Entretanto, GUNN [3] relatou que o aumento do nível de N na liga reduz o risco de 

formação de nitretos. Este fato que parece ser contraditório é devido ao aumento da 
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austenita precipitada, dando lugar à redução da distância entre as ilhas de austenita 

na microestrutura. 

Para balancear as fases de um aço de estrutura duplex, adicionam-se o 

Cromo e o Molibdênio, formadores de ferrita, com o Níquel e Nitrogênio, formadores 

de austenita. Vale mencionar que o Nitrogênio é adicionado praticamente até o seu 

limite de solubilidade e que a quantidade de Níquel é ajustada para que se alcance o 

balanço de fases desejado. Os formadores de ferrita () tais como, Cr e Mo, são 

balanceados pelos formadores de austenita (), Ni e N, para obter a microestrutura 

duplex [3]. 

 

3.4. Metalurgia dos aços inoxidáveis duplex e superduplex 

 

Os AID e AISD são caracterizados por uma microestrutura composta por 

duas fases, daí o termo Duplex, contendo aproximadamente 50% de ilhas de 

austenita () de estrutura cúbica de face centrada (CFC) em uma matriz ferrítica () 

de estrutura cúbica de corpo centrado (CCC). Os produtos trabalhados e fundidos 

nos quais pode ser encontrada esta classe de aços exibem frações volumétricas 

aproximadamente equivalentes [2, 7]. Conforme a Figura 3 pode ser observado que 

no caso dos aços AID e AISD trabalhados e laminados pode-se verificar a 

microestrutura típica formada por lamelas alternadas de ferrita (α) e austenita (γ)[ 3]. 

 

Figura 3 - Microestrutura típica de um aço inoxidável duplex [5]. 

 

Fonte: ref. [5]. 
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O diagrama de fases pseudobinário Fe-Cr-Ni, indicado na Figura4pode 

ser entendido como um guia do comportamento metalúrgico dos aços duplex. 

A secção representada no diagrama ternário com 68% de Fe (usuais em 

alguns AID e AISD) mostra que estas ligas se solidificam como ferrita () em altas 

temperaturas. Entretanto, parte da ferrita () se transforma em austenita () quando a 

temperatura diminui em torno dos1300ºC, dependendo da composição química da 

liga. A austenita que começa a se precipitar nucleia e cresce primeiramente no 

contorno de grão da ferrita e, posteriormente, ao longo de direções cristalográficas 

preferenciais no interior dos grãos ferríticos [3, 7].  

 

Figura 4 - Seção do diagrama de fase ternário Fe-Ni-Cr para uma composição de 68% de Fe [3]. 

 
Fonte: ref. [3]. 

 

Sob condições de equilíbrio existirá a partição dos elementos de liga que 

se concentraram por difusão em cada uma das fases. O Cr, Mo e W se concentram 

na ferrita (),assim como o Ni, C, N e Cu devem difundir para a austenita () durante 
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a sua formação. Continuando com a diminuição da temperatura, as composições de 

equilíbrio entre e  continuarão mudando conforme as linhas solvus da ferrita e da 

austenita do diagrama pseudobinário, sendo que a difusão vai diminuindo conforme 

o decréscimo da temperatura [7]. 

Deste modo, os processos de laminação controlada e solubilização são 

efetuados em temperaturas inferiores à linha solvus da ferrita, de maneira que a 

ferrita e a austenita coexistam em equilíbrio. Entretanto, além do alto conteúdo de 

elementos de liga, o complexo e dificultoso tratamento termomecânico das ligas de 

estrutura duplex e superduplex trabalhadas é a razão do alto custo, se comparado a 

outras famílias de aços inoxidáveis [7]. No presente diagrama é analisado como 

pequenas mudanças na composição química relativas aos teores de Cr e Ni podem 

afetar as quantidades de austenita () e ferrita () precipitadas, principalmente em 

altas temperaturas [3]. 

A Figura 4 também apresenta a influência do efeito do N [3]. Tal elemento 

proporciona um aumento na extensão e estabilidade do campo bifásico em altas 

temperaturas [3]. O Nitrogênio proporciona um aumento da temperatura de formação 

da austenita a partir da ferrita, de modo que, mesmo com taxas de resfriamentos 

elevadas, o equilíbrio do nível de austenita pode quase ser alcançado. Na segunda 

geração de aços duplex, este efeito reduz o problema do excesso de ferrita na ZAC 

[1]. 

 

3.5. Propriedades físicas dos aços inoxidáveis duplex 

 

Os AID apresentam menores coeficientes de expansão térmica, similares 

ao dos aços inoxidáveis ferríticos, o que os tornam aconselháveis para uso em 

condições de ciclos térmicos, em temperaturas de aplicação menores do que 300ºC 

e na soldagem dissimilar [8]. 

A condutividade térmica é maior do que nos aços inoxidáveis austeníticos 

que aliado com a baixa expansão térmica, os torna bons candidatos a utilização em 

trocadores de calor. São magnéticos devido à presença de ferrita, permitindo o uso 

de fixadores magnéticos durante o processo de usinagem e inspeção. Na Tabela 3 

apresentam-se as propriedades térmicas de alguns aços inoxidáveis [8]. 
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Tabela 3 - Propriedades físicas de alguns aços inoxidáveis. 

Tipo  UNS  

Calor 

específico 

(J/kg. K) 

 
Condutividade 

térmica (W/m. K) 
 

Coeficiente de 

expansão térmica 

linear (10-6K-1) 

Ferrítico  S43000  450  60  12,5 

Austenítico  S30400  520  16  16,0 

Duplex  S32550  470  17  13,5 

Fonte: ref. [9] 

 

3.6. Propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex 

 

Os AID e AISD apresentam resistência mecânica superior à dos aços 

inoxidáveis austeníticos (AIA) e ferríticos (AIF), principalmente devido ao efeito de 

refino de grão obtido pela estrutura bifásica e ao endurecimento por solução sólida 

produzido essencialmente pelo Nitrogênio [1,3]. As propriedades mecânicas destes 

aços refletem as propriedades mecânicas individuais das fases ferrita e austenita, 

particularmente da fase ferrítica. Para aproximadamente o mesmo conteúdo 

intersticial, analisando os aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos, geralmente os 

ferríticos tem maior limite de escoamento do que os inoxidáveis austeníticos [11]. 

Em relação ao mencionado, a Tabela 4 apresenta as excelentes 

propriedades mecânicas dos diversos AID e AISD sendo comparadas com as outras 

famílias de aços inoxidáveis. 

 

Tabela 4 - Valores típicos de propriedades mecânicas de alguns aços inoxidáveis austeníticos, 

ferríticos e duplex. 

Tipo 
Grau 

UNS 

Limite de 

escoamento 

 (MPa) 

Limite de 

resistência  

(MPa) 

Alongamento  

(%) 

Energia 

absorvida no 

ensaio 

Charpy V (J) 

Resistência 

à fadiga  

(MPa) 

Austenítico S30400 210 515-690 45 >300 120=120 

Ferrítico S43000 205 450 20 - - 

Duplex 
S31803 450 680-880 25 250 285=285 

S32750 550 800-1000 25 230 300=300 

Fonte: ref. [10] Nota: a) Temperatura ambiente. b) Tração cíclica 

 



31 
 

Os aços inoxidáveis duplex apresentam alta resistência ao impacto na 

temperatura ambiente (25ºC). Sua tenacidade está limitada à fração volumétrica e 

distribuição de ferrita. Com uma fração volumétrica de austenita de 40% obtêm-se 

prevenção efetiva do crescimento de trincas [12]. A Figura5 ilustra resultados de 

ensaio de impacto para o aço inoxidável austenítico. (316L), aço inoxidável duplex 

de baixa liga (SAF 2304), aço inoxidável duplex de média liga (SAF 2205) e aço 

inoxidável duplex de alta liga ou superduplex (SAF 2507). 

 
Figura 5 - Resistência ao impacto dos aços inoxidáveis duplex e 316L. Ensaio Charpy, corpos de 

prova de seção 10x10x50 mm e entalhe em V. Os ensaios foram realizados na direção transversal à 

direção de laminação [13]. 

 
Fonte: ref, [13] 

 

Nota-se que a temperatura de transição dúctil-frágil para os duplex está 

em torno de -50ºC enquanto que a liga 316L não apresenta este fenômeno. A 

transição dúctil-frágil dos aços duplex é característica da fase ferrítica [14]. 

É importante enfatizar o papel particular do N nas propriedades 

mecânicas dos AID e AISD, e este elemento endurece por solução sólida intersticial 
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a fase austenítica ao ponto de tornar esta fase mais dura do que a ferrita [3,15]. 

Segundo GUNN [3], para teores menores de 0,1% de N, a austenita tem um limite 

de escoamento menor do que a ferrita, entretanto para teores maiores que 0,2% de 

N, a ferrita se torna menos resistente. Porém, TSENG et al. [15] realizaram exames 

de microdureza em ambas as fases, para diversos teores de N contido em um SAF 

2205, e detectaram uma dureza maior da fase austenítica conforme mostrado na 

Figura 6. 

 

Figura 6: Efeito do N contido na microdureza da fase ferrítica e austenítica em um AID SAF2205 [15]. 

 

Fonte: ref.[15] 

 

3.7. Resistência à corrosão 

 

Devido à excelente resistência à corrosão localizada (pites e frestas) e à 

corrosão-sob-tensão (CST), aliadas ao bom desempenho mecânico dos AID e AISD, 
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nas últimas décadas, têm sido amplamente utilizados em processos em que a 

resistência a corrosão generalizada é exigida.  

Apesar dos AID e AISD possuírem uma alta resistência à corrosão em 

relação às outras famílias de aços inoxidáveis em diversas condições, o alto 

conteúdo de elementos de liga propicia uma maior tendência à formação de fases 

intermetálicas que são ricas em Cromo e/ou Molibdênio. Logo, esta precipitação 

pode causar redução do teor destes elementos na matriz, e ainda mais grave, a 

formação de regiões estreitas altamente empobrecidas nestes elementos 

favorecendo a formação de pites nesta região. Assim estas transformações têm 

grande influência nos processos de corrosão [16]. Portanto, nesta seção é descrito o 

mecanismo de corrosão que afeta os AID e AISD em meio corrosivo. 

 

3.7.1. Corrosão localizada 

 

Este tipo de corrosão, diferentemente da uniforme, é extremamente 

perigosa. A corrosão localizada é um tipo de corrosão de difícil monitoramento 

quando ocorre no interior de equipamentos e instalações, já que o controle da perda 

de espessura não caracteriza o desgaste verificado. 

 

3.7.2. Corrosão por pite 

  

O pite é caracterizado por uma forma de corrosão, onde pequenas 

cavidades localizadas se formam na superfície do material quando em contato com 

um meio agressivo, e são pequenas regiões quando se compara com a área 

exposta ao meio. Seu diâmetro pode ser pequeno ou grande, mas em geral são 

iguais ou menores que a profundidade do pite [17]. 

O pite é uma das formas mais destrutíveis de corrosão, pois a partir do 

momento que se inicia pode causar perfurações em equipamentos com um pequeno 

percentual de perda de massa. O pite não é facilmente identificável devido as suas 

dimensões e, além disto, na maioria das vezes esta encoberto com o produto de 

corrosão. Trata-se de uma forma de corrosão difícil de ser medida 

quantitativamente, pois não existe um padrão, eles se formam com diferentes 

tamanhos e profundidades, sendo que em muitos casos demoram meses ou anos 

para iniciarem e crescerem. Por este motivo, trata-se de uma forma de corrosão 
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perigosa, uma vez que o pite pode surgir provocando falha do equipamento sem 

aviso prévio [17]. 

 

3.7.3. Mecanismo de formação do pite 

 

O pite se inicia com a quebra da camada passiva geralmente em regiões 

mais susceptíveis ao ataque quando em contato com ambientes agressivos, esta 

susceptibilidade se deve a imperfeições presentes na película passiva [18,19]. 

 

3.7.4. Nucleação 

 

Para que ocorra a nucleação do pite é necessário que o material esteja 

em contato com um meio agressivo e apresente potenciais capazes de quebrar a 

película passiva. Várias teorias tentam explicar o mecanismo de nucleação, no 

entanto estas podem ser agrupadas basicamente em duas: teoria da adsorção e 

teoria da quebra local da película passiva [18]. 

 

3.7.5. Teoria da adsorção  

 

Nesta teoria a formação do pite esta fundamentada nas consequências de 

uma adsorção competitiva entre oxigênio e íons de halogênios, e em que o potencial 

em que ocorre a nucleação é aquele no qual a adsorção de ânions agressivos atinge 

uma concentração crítica. Porém, esta teoria não está completamente correta, pois 

se sabe hoje que a película passiva não esta adsorvida no metal ou liga, mas, existe 

como uma fase separada. Apesar disso, a teoria da adsorção não perde o efeito, 

pois a adsorção dos íons cloreto constitui uma das etapas que conduzem a 

formação de pites [18]. 

O pequeno diâmetro do íon Cl- faz com que este passe pela película de 

óxido, ocorrendo uma mudança nas características da película passiva, tornando-a 

mais condutora. Dessa forma, esta película torna-se capaz de suportar maiores 

densidades de corrente, além de ocorrer remoção de cátions do material. Então, 

quando o campo na interface película/solução atinge valor crítico, o pite ocorre [18]. 
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3.7.6. Teoria da quebra da película passiva 

 

Esta teoria, de modo geral, assume que a nucleação ocorre devido a 

algum tipo de quebra localizada da película passiva, a qual pode se dar por 

dissolução da película [20]. 

 

3.7.7. Crescimento 

 

Na Figura 7 o esquema mostra o processo de corrosão por pite de um 

metal M, em solução aerada de NaCl. O processo de corrosão por pite consiste de 

um processo autocatalítico, onde o metal M é corroído por uma solução de NaCl 

com certo teor de oxigênio dissolvido [19,20]. 

 

Figura 7- Processo autocatalítico ocorrendo na corrosão por pite. As setas tracejadas indicam o 

transporte de elétrons [26]. 

 

Fonte: ref. [26] 

 

A reação anódica de dissolução do metal dentro do pite (M→M+n + ne-),  é 

balanceada pela reação de redução do oxigênio que ocorre nas superfícies 

adjacentes (O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-). Tal dissolução produz um excesso de carga 

positiva M+n, sendo esta responsável pela migração de íons cloreto para manter a 

elétron-neutralidade [19,20]. 
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No interior do pite existe uma alta concentração de M+Cl-, que resulta na 

hidrólise:             , , ou seja, ocorre a formação de ácido clorídrico, o 

que diminui o pH no interior do pite e leva a mais dissolução do metal [19,20]. 

 

3.7.8 Trabalhos relacionados com a resistência à corrosão do aço 

inoxidável superduplex 

 

TAVARES et al. [21] estudaram a caracterização e de uma junta soldada 

com uma soldagem multipasse do aço inoxidável superduplex UNS 32760 utilizando 

condições de soldagem iguais às normas indústrias. A tenacidade e as propriedades 

de resistência á corrosão do metal de base, o passe de raiz (soldada com o 

processo de soldagem TIG) e os passes de enchimento soldados através do 

processo de soldagem SMAW foram avaliados.  

A resistência a corrosão foi analisada pelas técnicas eletroquímicas de 

polarização anódica em H2SO4 e por ensaios de polarização cíclica em 3,5 % v/v de 

NaCl. Através das curvas de polarização em H2SO4 se observou que o metal de 

base apresentou o mais nobre potencial, o qual representa a melhor característica 

de corrosão, seguido pelo passe de raiz e passe de enchimento. Em geral, os 

resultados mostram um comportamento passivo - ativo.  

A densidade de corrente de passivação das três amostras é 

aproximadamente 8μA/cm2 pelo menos ate 400mVSCE.Acima deste potencial o 

material com passes de enchimento apresenta um aumento da densidade de 

corrente, com uma relação direta com estabilidade do filme.na faixa do Ecorr de 800 

mVsce as regioes do passe de enchimento também mostra uma dispersão de 

corrente.Esta dispersão é influênciada pela interação eletroquímica entre as fases α 

e γ.Os ensaios de polarização ciclica mostraram que o metal de base, passe de raiz 

e passes de enchimento apresentaram o mesmo potencial de pite aproximadamente 

1,0 VSCE .No entanto, o passe de raiz, que contêm um excesso da fase ferrita e de 

nitreto de cromo precipitado, foi intensamente corroído durante o teste cíclico. 

YOUSEFIEH et al. [22] estudaram a influência da etapa do tratamento 

térmico de recozimento sobre a microestrutura e de resistência à corrosão por pite 

do aço inoxidável superduplex UNS S32760 soldados pelo processo de soldagem 

TIG. As investigações microestruturais foram realizadas utilizando um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) equipado com o EDX (Energia dispersiva de raios-X). 

M+Cl- + H2O  MOH- + H+Cl-  
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As peças soldadas foram submetidas a uma etapa de tratamento térmico de 

recozimento. Neste processo as amostras foram mantidas a 1050 º C para dissolver 

todas as fases sigmaformada durante o aquecimento.  

Em seguida, eles foram resfriados em água em diferentes temperaturas 

que variaram de 550 a 1100 º C depois de 15 minutos mantendo-se nesta faixa de 

temperatura. A resistência a corrosão por pites em solução de cloreto 1 mol dm3 

foram avaliadas por medida potenciostática aplicando a temperatura crítica de pite 

(CPT).  Os resultados experimentais de CPT obtidos concluíram-se que as 

densidades de corrente inferior a menos de 1µA/cm2 durante o aquecimento inicial 

sugerindo que as amostras soldadas do aço inoxidável superduplex foi protegido 

pela película passiva.  

À medida que a temperatura é atingida com o CPT, o aumento da 

densidade de corrente contínua devido à formação de pites estáveis. A resistência a 

corrosão por pite do aço inoxidável super duplex UNS S32760 soldadas é 

intensamente afetado pela etapa da temperatura de recozimento.  

Quando a etapa da temperatura de recozimento for superior a 1050º C, o 

CPT das amostras gradualmente alcançou um valor constante de cerca de 75º C, 

que é o maior valor obtido no presente estudo. Nesta condição, precipitados ou 

fases intermetálicas não era observada na microestrutura. Os pites foram 

metaestáveis e iniciou-se principalmente na fase ferrítica () das amostras recozidas 

com temperatura acima de 1050 º C, porque o PRENγ da fase austenita foi maior que 

o PRENα da fase ferrita. A etapa de rocozimento com temperaturas inferiores a 

1050ºC do AISD UNS S32760 soldados produziram precipitados intermetálicos de 

Cr2N e fase σ da interface γ e  Os pites que foram observados são 

metaestáveis que se iniciaram em torno dos precipitados formados nas interfaces 

γ e  . 

DOS SANTOS, J.R. [23] estudou a influência da energia de soldagem 

multipasse na resistência à corrosão de juntas de aço inoxidável superduplex UNS 

S32760 soldadas pelo processo de soldagem MIG / MAG. Onde foram aplicadas as 

seguintes energias de soldagem 0, 5, 1,0 e 2,0 kJ/mm. Foi realizada uma 

caracterização microestrutural e ensaios eletroquímicos da região da ZAC (zona 

termicamente afetada pelo calor) e ZF (zona fundida). A resistência à corrosão foi 

analisada pelas técnicas eletroquímicas de polarização potenciodinâmica, 
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polarização eletroquímica com reativação potenciocinética cíclica, Determinação da 

temperatura crítica de pite (CPT). E pela imersão em solução de cloreto de ferro 

(ASTM G48). Os resultados experimentais obtidos pelo ensaio eletroquímico de 

polarização potenciodinâmicas na temperatura ambiente com diversas 

concentrações utilizadas, não foram suficientes para ocasionar a formação de pites 

nas amostras da região ZF e ZAC do passe de raiz das juntas soldadas. 

Nos ensaios de polarização eletroquímica com reativação 

potenciocinética cíclica (EPR), os resultados mostraram que houve reativação para 

todas as energias de soldagem utilizadas. A análise estatística dos resultados do 

teste eletroquímico de temperatura crítica de pite seguindo a norma ASTM G150, 

mostrou que para região da zona fundida da raiz da junta a amostra que apresentou 

uma menor temperatura na qual ocorreu corrosão, foi a que utilizou 1,0 kJ/mm, 

confirmando a análise realizada com o EPR. Já para a região da zona afetada pelo 

calor da raiz da junta não houve uma diferença significativa O ensaio de imersão em 

solução de cloreto de ferro seguindo a norma ASTM G48, mostrou que a 

temperatura onde há perda considerável do peso da amostra devido à formação de 

pites foi a 50ºC, na solução descrita pela norma. 

WILL, C.R. [24] estudou a resistência à corrosão do aço inoxidável 

superduplex UNS S32760 soldado pelo processo de soldagem GMAW, empregando 

transferência metálica por curto circuito controlada na raiz e pulsada nos passes de 

enchimento e acabamento, sob três diferentes misturas gasosas (Ar-He-CO2, Ar-N2-

CO2 e Ar puro). Foram realizados ensaios de corrosão segundo a norma ASTM G48 

e ensaios para a obtenção da Temperatura Crítica de Pite (CPT) segundo a norma 

ASTM G150. Os valores de perda de massa no ensaio de imersão em FeCl3 foram 

abaixo do limite de 4 g/m2 para todas as condições ensaiadas, sendo os valores 

semelhantes aos resultados observados com outros processos de soldagem para a 

mesma liga. As temperaturas críticas de pite obtidas tiveram valores difusos, com o 

melhor resultado na raiz da junta CP2, onde não foi observado pite até a máxima 

temperatura do equipamento de ensaio (92°C). Não se observou correlação entre 

energia de soldagem e temperatura crítica de pite. 

BATISTA, H.J. [25] estudou o efeito dos parâmetros de soldagem sobre 

as transformações microestruturais e a resistência à corrosão na soldagem na 

soldagem multipasse do aço inoxidável superduplex UNS S32750 pelo processo 

MIG/MAG. Os seguintes fatores de controle, com seus níveis, foram estudados: 
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energia de soldagem (0,6 kJ/mm, 1,0 kJ/mm e 1,8 kJ/mm), gás de proteção (98%Ar 

+ 2%CO2 e 60%Ar + 38%He + 2%CO2). 

Foi realizada uma caracterização microestrutural das regiões da Zona 

Fundida (ZF) e Zona afetada pelo calor (ZAC) pelas técnicas de Microscopia Ótica 

(MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A resistência à corrosão foi 

avaliada através das técnicas eletroquímicas de polarização potenciodinâmica e 

espectroscopia de impedância eletroquímica. Os resultados dos ensaios 

polarizações potenciodinâmicas com a temperatura do eletrólito a 45 ºC não foram 

suficientes para ocasionar a formação de pites nas amostras das regiões do reforço 

e raiz das juntas soldadas.  

Ensaios de polarização potenciodinâmica com a temperatura do eletrólito 

a 70ºC resultaram na redução dos potenciais de quebra e na formação de pites 

estáveis em todas as condições avaliadas. Contudo, não foi possível apontar a 

melhor condição Os nitretos intragranulares e intergranulares apresentaram-se como 

sítios para a nucleação dos pites metaestáveis.  

A formação dos pites estáveis ocorreu na ZAC de todas as condições 

avaliadas e na somente na ZF de amostras do reforço das juntas soldadas nas 

condições com energia de soldagem 0,5 kJ/mm e energia de soldagem 1,0 kJ/mm. 

Nos ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica, o aumento da energia 

de soldagem provocou uma maior resistência à corrosão da região do reforço das 

juntas soldadas. Este resultado foi obtido por meio do ajuste de circuitos 

equivalentes por simulação computacional. 

 

3.8. Transferência de calor na soldagem 

 

Nem toda a energia gerada pelo arco elétrico é transmitida para o metal 

de base. Uma parte é dissipada por radiação e por convecção para o meio 

circundante. Por este motivo, define-se o rendimento térmico do processo de 

soldagem (η) como a razão entre a energia efetivamente transmitida (energia 

nominal) para o metal de base (EN) e a energia gerada pelo arco elétrico (Et) 

[26,27]. 

Nos processos de soldagem a arco elétrico, o calor necessário para fundir 

os metais de base e de adição é gerado pela potência do arco. O termo energia de 

soldagem é definido pela Equação 3 como a razão entre potência dissipada no arco 
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elétrico – dada pelo produto da tensão e corrente de soldagem – e a velocidade de 

soldagem (Vsold). Assim, a energia de soldagem representa o calor gerado por 

unidade de comprimento [27]. 

 

𝐄 =  
𝐔×𝐈

𝐕𝐬𝐨𝐥𝐝
        Equação 3 

 
A história térmica de uma junta soldada é composta pela repartição 

térmica e infinitos ciclos térmicos de soldagem. O ciclo térmico representa a variação 

da temperatura com o tempo, para um dado ponto da junta soldada. Ele está 

relacionado com a microestrutura nas diferentes regiões da junta soldada. 

A Figura 8 apresenta esquematicamente diversos ciclos térmicos e a linha 

tracejada une as temperaturas máximas década um dos ciclos. Percebe-se que, o 

ciclo térmico experimentado por um determinado ponto da junta soldada, depende 

entre outras coisas da sua posição relativa à fonte de calor [27-29]. 

 

Figura 8- Ciclos térmicos de soldagem experimentados por diferentes pontos da junta soldada [29]. 

 

Fonte: ref. [29] 

 

Por repartição térmica entende-se a variação da temperatura máxima dos 

ciclos térmicos em função da distância ao centro do cordão de solda. Ela determina 
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a extensão da zona afetada pelo calor (ZAC). Do ponto de vista de fluxo de calor, a 

região crítica de uma junta soldada é a poça de fusão. A Figura 9 apresenta 

esquematicamente a repartição térmica em uma junta topo-a-topo [27-29]. 

 

Figura 9 - Repartição térmica em uma junta soldada [30]. 

 

Fonte: ref. [30] 

 

No caso de uma solda multipasse, a região da ZAC do passe de raiz (A) 

está sujeita a ciclos térmicos, conforme mostrado na Figura 10. Analisando-se 

afigura, percebe-se uma diminuição na temperatura máxima do primeiro para o 

terceiro passe [29,31]. 

 

Figura 10- Exemplo dos ciclos térmicos experimentados por um ponto da ZAC perto da raiz de uma 

solda multipasse topo-a-topo [30]. 

 

Fonte: ref. [30] 
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3.9. Soldagem dos AISD 

 

Praticamente todos os processos convencionais de soldagem a arco 

podem ser usados na soldagem dos AISD. O comportamento frente à soldagem dos 

AID pode ser avaliado pela tentativa de manter o balanço de fases da junta soldada 

o menos alterado possível e evitar a precipitação de fases indesejadas, o que pode 

levar ao comprometimento das propriedades, tanto mecânicas quanto de resistência 

à corrosão [7,28]. 

Nos aços inoxidáveis duplex, a presença de duas fases pode dificultar os 

processos de soldagem. A microestrutura varia desde a zona de fusão onde ocorrem 

fenômenos de solidificação até o metal adjacente à solda na zona afetada pelo calor, 

onde ocorrem transformações no estado sólido [33]. Com o intuito de facilitar a 

formação de austenita na ZF geralmente são usados metais de adição com um teor 

de Ni de 2,5 a 3,5% acima do teor do metal de base. Um dos problemas é manter a 

relação de austenita/ferrita na microestrutura. Com o uso destas adições e o controle 

da diluição, os teores de ferrita podem ser mantidos ao redor de 50%. Outra forma 

de controlar o teor de austenita da ZF é mediante a introdução de nitrogênio na poça 

de fusão através do metal de adição ou do gás de proteção [34]. Para aplicações 

práticas em juntas soldadas, uma adequada proporção de ferrita na ZF deve ser na 

faixa de 30 a 70%, de modo a aliar boas propriedades mecânicas e boa resistência à 

corrosão [35]. 

 

3.10. Microestrutura da soldagem 

 

A estrutura obtida na ZF e na ZAC depende entre outros fatores da 

história térmica a que é submetida cada uma destas regiões. Durante o processo de 

soldagem de um AID, no decorrer do aquecimento e do resfriamento, ocorrem 

mudanças microestruturais no material. Estas mudanças devem ser controladas de 

modo que as propriedades da junta soldada sejam as melhores possíveis [4]. 

A Figura 11apresenta algumas das modificações microestruturais 

ocorridas na junta soldada de um AID relacionando a repartição térmica com o 

diagrama de fase pseudo-binário Fe-Cr-Ni. 
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Figura 11- Diagrama esquemático que mostra as regiões de um AID soldado relacionando ao 

diagrama pseudobinário Fe-Cr-Ni [4]. 

 

Fonte: ref. [4] 

 

3.10.1. Zona Fundida (ZF) 

 

Esta região é caracterizada por altas velocidades de resfriamento, logo a 

grande preocupação relacionada a esta região é o balanço microestrutural 

austenita/ferrita. A composição química do metal de adição e a energia de soldagem 

são os principais fatores que determinam o balanço microestrutural da ZF [36,37]. 

Durante a solidificação da poça de fusão, o crescimento epitaxial a partir 

dos grãos de ferrita da zona parcialmente fundida, produzem uma estrutura colunar 

grosseira de grãos de ferrita na ZF onde a microestrutura é controlada pela difusão. 

Assim a microestrutura resultante consiste de uma matriz ferrítica com grãos de 

austenita precipitados em diferentes morfologias. Os mecanismos das 

transformações no estado sólido dentro da ZF são basicamente os mesmos 

descritos para a ZAC [37]. 

 

3.10.2. Zona afetada pelo calor (ZAC) 

 

A ZAC é a região adjacente a ZF, onde as transformações ocorrem no 

estado sólido. Estas transformações consistem em crescimento do grão ferrítico e 
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precipitações de fases secundárias. O controle da microestrutura da ZAC dos AID é 

determinado pela repartição térmica e pelos ciclos térmicos nesta região.  

A repartição térmica determina as temperaturas máximas nos diversos 

locais da ZAC e também a extensão da ZAC [4]. A largura da ZACTE é determinada 

pelos parâmetros de soldagem, a geometria da junta e a composição química do 

AID. Na ZACTE podem ser distinguidas três diferentes regiões, como mostrado na 

Figura 12. 

 

Figura 12-Diagrama esquemático de um ciclo térmico genérico na ZAC de um AID [7]. 

 

Fonte: ref. [7] 

 

Na região 1, durante o aquecimento, o metal de base é aquecido à 

temperaturas que se aproximam da linha solvus da ferrita. Nesta faixa de 

temperatura a austenita começa a se converter em ferrita, através de um processo 

de crescimento do grão ferrítico, controlado por difusão, até que a estrutura se torne 

totalmente ferrítica. O início da dissolução de precipitados presentes na estrutura dá-

se nessa temperatura [4,7,39]. 

Na região 2, o material encontra-se dentro do campo ferrítico. Os 

precipitados e a austenita continuam dissolvendo, porém com a cinética acelerada 

pela temperatura mais elevada. Caso a velocidade de aquecimento não seja muito 

alta, estas transformações se completam, restando somente a ferrita. A partir deste 
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momento, os grãos de ferrita começarão a crescer e coalescer. O crescimento de 

grão depende da temperatura e do tempo de permanência do material acima da 

temperatura solvus da ferrita, podendo provocar queda da tenacidade [7,40]. 

Na região 3, durante o resfriamento abaixo da linha solvus, há nucleação 

e crescimento de austenita e precipitação de fases secundárias. A quantidade de 

austenita e precipitados dependem da taxa de resfriamento [39]. Com altas 

velocidades de resfriamento a austenita precipitada nos contornos de grão da ferrita 

pode ser descontínua. À medida que a velocidade de resfriamento diminui, a 

austenita nos contornos torna-se cada vez mais contínua. A partir da saturação dos 

sítios para nucleação nos contornos de grão, a austenita cresce em direção ao 

centro do grão de ferrita, como austenita de Widmanstätten. Para velocidades de 

resfriamento mais baixas pode ocorrer a precipitação de austenita intragranular [40]. 

 

3.10.3. Energia de Soldagem 

 

Dentre os parâmetros de soldagem, certamente, a energia de soldagem é 

um dos que mais influência a microestrutura final e, por conseguinte, as 

propriedades de uma junta de aço inoxidável duplex. Isso ocorre por que através da 

energia de soldagem podemos manipular o tempo de resfriamento da junta e, este 

determinará não só a fração volumétrica das fases como também a precipitação de 

fases danosas ao material [41]. 

Uma energia de soldagem elevada tende a produzir uma velocidade de 

resfriamento menor da junta, dependendo da espessura da chapa. Como 

consequência, promove a precipitação de austenita, balanceando em parte a 

microestrutura. Da mesma maneira, pode favorecer a precipitação de fases 

intermetálicas e o crescimento de grão, dependendo da temperatura máxima 

atingida na ZAC.  

Na situação contrária, uma energia de soldagem baixa leva a uma 

velocidade de resfriamento elevada. Assim, a precipitação de austenita é dificultada, 

gerando uma fração elevada de ferrita, o que pela sua vez acarreta a precipitação de 

uma grande quantidade de nitretos de cromo no interior da ferrita. Em ambos os 

casos têm-se como resultado uma severa diminuição na tenacidade e na resistência 

à corrosão do material [4,42]. 
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3.11. Precipitação de fases Induzidas pela soldagem 

 

Algumas fases secundárias podem ser formadas em AID expostos a 

temperaturas na faixa de 300-1100ºC em operações como tratamentos térmicos ou 

soldagem, por exemplo. A tendência de precipitação é fortemente afetada pelo 

conteúdo de elementos de liga, podendo então variar significativamente entre 

diferentes ligas.  

A Figura 13 apresenta um diagrama TTT esquematizando os domínios de 

temperatura e tempo na ocorrência dos fenômenos de precipitação, além dos 

diversos tipos de precipitados existentes em AID e AISD devido à variedade e aos 

altos níveis de elementos contidos. Esta figura também mostra como os níveis dos 

elementos de liga interagem na liga modificando a extensão do domínio da 

precipitação desses compostos indesejáveis [7]. 

 

Figura 13 - Diagrama TTT esquemático, mostrando as fases decorrentes em AID e AISD [43]. 

 

Fonte: ref. [43] 

 

As fases deletérias mais encontradas nos processos de fabricação e 

soldagem dos AISD são: a fase sigma (σ), a fase Chi (), a austenita secundária (γ2) 

e os nitretos de cromo (Cr2N). 
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As fases secundárias precipitam em contornos de grão α/α, interfaces α/γ, 

inclusões, discordâncias e aglomerações de lacunas e tendem a reduzir tanto as 

propriedades mecânicas, quanto as propriedades de resistência à corrosão. Isso faz 

com que a precipitação destas fases seja indesejável nos AID e em especial para os 

AISD, uma vez que estes são utilizados em aplicações mais severas [41]. A 

localização mais provável de cada uma destas fases e mostrada esquematicamente 

na Figura 14. 

 

Figura 14- Representação das fases presentes em um AID que afetam a resistência a corrosão [44]. 

 

Fonte: ref. [44] 

 

3.11.1. Fase sigma () 

 

A faixa de temperatura de precipitação da fase sigma depende da 

composição química da liga. Geralmente encontra-se na faixa de temperatura de 

600 a 950 °C. Apresenta uma estrutura tetragonal e é uma fase rica em Cr e Mo. 

Esta fase é caracterizada por elevados níveis de dureza (900 a 1000 HV) e 

fragilidade a temperatura ambiente [45]. Nos aços AID, a ferrita é 

termodinamicamente metaestável na faixa de precipitação da fase sigma. 
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A precipitação da fase  nos AID, que pode ser vista na Figura 15, ocorre 

em tempos mais curtos, a temperaturas mais elevadas e em maiores frações 

volumétricas comparado com os aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos [46]. 

 

Figura 15- Imagens de microscopia eletrônica de varredura com elétrons secundários mostrando a 

precipitação de fase sigma (s) em aços inoxidáveis dúplex. Ataque com V2A-Beize. A = austenita; F = 

ferrita; S = fase s. (a) Aço inoxidável dúplex de baixo carbono. (b) Aço inoxidável dúplex de alto teor 

carbono [47]. 

 

Fonte: ref. [47] 

 

A precipitação da fase sigma dá-se principalmente pela decomposição da 

ferrita. Pois a ferrita possui um teor mais elevado de elementos formadores de fase 

sigma (por exemplo, Cr e Mo). Além disso, a difusão de elementos formadores de 

sigma, particularmente cromo, é 100 vezes mais rápida na ferrita que na austenita 

[48], facilitando sua formação. Adições de tungstênio, vanádio, titânio e nióbio 

também promovem a formação de sigma [49]. 

Muitas pesquisas reportam o mecanismo de precipitação de fase σ como 

uma transformação eutetóide α → σ + γ, formando sigma e austenita secundária 

uma vez que a fração volumétrica de ferrita diminui com o avanço do 

envelhecimento, mostrando o seu consumo [44, 50]. 

A reação ocorre por nucleação e crescimento. A nucleação da fase sigma 

ocorre nos contornos de grão interfaces  e o crescimento se dar no interior do 

grão de ferrita [51] e podendo também nuclear nos contornos de sub-grão‟ e 

contornos de alta energia ' [52]. Como pode ser visto na Figura 16.  
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Figura 16- Desenho esquemático da nucleação da fase sigma na interface ferrita/austenita [52]. 

 

Fonte:ref. [52] 

 

A partir do trabalho de MAEHARA et al.  [49] podem-se listar quatro tipos 

de reações de decomposição de ferrita para a formação de fase sigma nos aços 

inoxidável dúplex ferrita-austenita, a saber: 

 

1. Precipitação contínua (empobrecida em cromo e 

molibdênio); 

2. Precipitação descontínua (empobrecida em cromo e 

molibdênio); 

3. Eutetóide lamelar (nova); 

4. Eutetóide divorciado (nova). 

 

As reações 2 e 3 descritas anteriormente geram como produto 

microestruturas típicas de crescimento cooperativo (por exemplo, lamelares), 

enquanto as reações 1 e 4 provocam o surgimento de sigma com morfologia de 

partículas isoladas. 

A morfologia da fase sigma precipitada é resultante de uma reação 

eutetóide. Para temperaturas de transformação mais baixas, a morfologia é lamelar, 

decorrente do crescimento competitivo. Para temperaturas mais elevadas, a 

morfologia não é lamelar, produto de uma reação eutetóide divorciada. 

Já HERTZAMAN et al. [52] , definem a morfologia em três tipos, segundo 

a temperatura e o tempo de tratamento: em temperaturas de 750°C, possui uma 

estrutura parecida com um coral; em temperaturas de 850°C, a quantidade de fase 

sigma que nucleia no começo da precipitação é alta, dependendo da curta distância 
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de difusão; já em temperaturas de 950°C, a fase sigma aparece de forma maciça e 

maior. A Figura 17 mostra a morfologia da fase sigma em diferentes tratamentos 

térmicos, segundo os autores [52], enquanto que a Figura 18 mostra a 

microestrutura típica da formação da fase sigma ocorrendo na fase ferrítica [51]. 

 

Figura 17- Morfologia da fase sigma em diferentes tratamentos térmicos: (a) 950°C, (b) 850°C, 

(c)750°C [52]. 

 

Fonte: ref. [52] 

 

Figura 18 - Microestrutura típica da formação da fase sigma ocorrendo na fase ferrítica [51]. 

 

Fonte: ref. [51] 
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A precipitação de fase sigma é frequentemente associada a uma forte 

redução na tenacidade e à perda da resistência à corrosão da liga [53, 54]. Neste 

sentido, a precipitação de 4 % em volume desta fase pode resultar em um 

decréscimo de 90 % da tenacidade. A temperatura de pico deste composto é função 

do teor dos elementos de liga, mas se encontra em torno dos 900ºC. Segundo 

GUNN [3], a decomposição da ferrita (δ) em fase sigma () pode levar cerca de 2 

minutos em AISD nesta temperatura de pico. 

Na soldagem dos AISD, a precipitação desta fase exige um tempo mais 

longo que os nitretos, por exemplo. Assim, a fase σ pode estar presente em regiões 

da ZAC e da ZF após o emprego de energias de soldagem elevadas, devido à 

menor velocidade de resfriamento nestas condições. 

 

3.11.2. Nitretos de Cromo 

 

O N é adicionado em AID e AISD para estabilizar a austenita () e para 

aumentar a resistência mecânica e à corrosão destas ligas. A Figura 19 mostra 

como a solubilidade deste elemento varia conforme a temperatura para ambas as 

fases, evidenciando que a solubilidade do N é consideravelmente maior na austenita 

[7]. A precipitação de Cr2N ocorre devido a uma diferença na solubilidade do 

nitrogênio entre ferrita e austenita em baixas temperaturas. 

 

Figura 19 - Solubilidade do N na ferrita e na austenita [7]. 

 

Fonte: ref. [7] 
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O nitreto de cromo pode se precipitar apartir da ferrita ou da austenita [4], 

mas apartir da austenita é mais difícil de ocorrer. Nos AID, bastonetes de Cr2N, ou 

plaquetas de CrN precipitam apartir da ferrita [55]. Durante o resfriamento apartir do 

campo ferrítico, ocorre uma competição entre a precipitação de austenita e de nitreto 

de cromo. Se a quantidade de austenita formada for próxima do valor de equilíbrio, 

praticamente todo o nitrogênio estará dissolvido nela. Como consequência, a 

quantidade de nitreto de cromo precipitado na ferrita é praticamente nula. Por outro 

lado, se a precipitação da austenita for retardada ou impedida, a ferrita torna-se 

supersaturada em nitrogênio, precipitando nitreto de cromo [7]. 

A formação dos nitretos na interface α/γ é menos provável, pois há grande 

solubilidade deste elemento na austenita. Contudo, se analisar o que pode estar 

acontecendo com os átomos de nitrogênio que estão na ferrita, eles podem estar 

difundindo para a austenita, onde a sua solubilidade é muito maior. No entanto, os 

átomos de nitrogênio têm que vencer a barreira energética da interface α/γ. Assim, 

se a difusão do nitrogênio para a austenita não for muito facilitada, é possível que 

neste lugar ocorra à precipitação do nitreto de cromo [40]. 

Na soldagem, o aumento da energia de soldagem leva a resfriamentos 

mais lentos, sendo que geralmente favorece a precipitação da austenita nos AID. 

Como consequência, a precipitação de nitretos é reduzida. Além disso, em 

reaquecimentos a temperaturas maiores e em velocidades de resfriamento menores 

(que são consequência de energias de soldagem maiores), espera-se que leve à 

dissolução total dos nitretos. No entanto, esta linha de raciocínio é muito simplista e 

esquece que nos AID os nitretos tornam-se estáveis em temperaturas abaixo de 850 

a 1100°C, aproximadamente. Portanto, uma boa parte dos nitretos precipitados na 

Zona Afetada pelo Calor a Temperaturas Elevadas (ZACTE) durante o resfriamento 

do primeiro passe dissolve durante os reaquecimentos posteriores. Porém, 

dependendo da composição química da liga e dos tempos de permanência nas 

faixas de temperatura de estabilidade do Cr2N, nem todos os nitretos dissolverão e 

até novas partículas poderão precipitar [4,56]. 

Foi identificado em soldagem multipasse em AISD que energias de 

soldagem elevadas proporcionaram uma maior formação de nitretos de cromo até 

uma fração volumétrica de equilíbrio devido ao maior tempo de permanência na 

temperatura de transformação. Foi detectado também que os primeiros ciclos 
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térmicos propiciaram formação de núcleos de nitretos, de modo que os ciclos 

restantes, além de formar novos núcleos, os já existentes cresceram [40]. 

Quanto à influência dos elementos de liga na cinética de precipitação dos 

nitretos nos AID, o Cr, Mo e W aceleram a sua cinética de precipitação. Da mesma 

maneira, o Mo e o W estendem o campo de precipitação destas fases para 

temperaturas mais elevadas [13]. O Ni aumenta a fração de austenita e, portanto, 

diminui e retarda a precipitação de nitretos [34,58]. Já o efeito do N deve ser visto 

com maior cuidado. Como este é um elemento fortemente austenitizante, pode 

chegar a retardar e diminuir a precipitação de nitretos [57,58]. Mas, por outro lado, 

este elemento faz parte do nitreto, e, portanto, pode ter o efeito contrário [5,29]. 

A Figura 20 mostra as diferentes morfologias dos nitretos precipitados: 

pontilhado, esfera e acicular. Isto sugere a possibilidade de diferentes estruturas 

cristalográficas destes precipitados no material [59]. 

 

Figura 20- Micrografia de MET mostrando as diferentes morfologias dos nitretos precipitados [60]. 

 

Fonte: ref. [60] 

 

A precipitação pode ocorrer na forma de Cr2N hexagonal e CrN cúbico. 

Os nitretos precipitam apartir da ferrita por nucleação e crescimento. A nucleação 

ocorre em discordâncias, inclusões, contornos de grão ferrita/ferrita e interface 

ferrita/austenita. O Cr2N pode precipitar-se simultaneamente com a austenita 
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secundária (γ2), retirando cromo da matriz, comprometendo assim a resistência à 

corrosão por pites [41,61]. 

 

3.11.3. Precipitação cooperativa de austenita secundária e nitretos de 

cromo 

 

O fenômeno de precipitação cooperativa de austenita secundária e 

nitretos de cromo foi estudado por RAMIREZ et al. [62] em ligas de duplex e 

superduplex. 

A Figura 21 mostra o esquema de precipitação cooperativa proposto, de 

acordo com esse mecanismo o nitreto (Cr2N) nucleia inicialmente na interface γ/α, 

resultando em um declínio local de Cr e Mo, que são elementos ferritizantes, este 

declínio local leva então à nucleação e crescimento de austenita secundária na 

interface, o nitreto por sua vez é rejeitado pela ferrita e dissolvido. 

 

Figura 21- Mecanismo de precipitação de austenita secundária e nitretos na interface α/γ1. RAMIREZ 

et al. (2001)[62]. 

 

Fonte: ref. [62] 

 

3.11.4. Austenita secundária (2) 

 

Nos AID, durante o resfriamento, parte da fase ferrítica se transforma em 

austenita primária (γ1). Caso este resfriamento seja muito rápido, a formação de γ1 

pode ser prejudicada, obtendo-se uma microestrutura metaestável com elevados 

teores de ferrita. Desta forma, durante o reaquecimento, seja por um tratamento 
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isotérmico ou por reaquecimento devido ao processo de soldagem, a austenita 

secundária (γ2) precipita apartir da ferrita [29]. 

Estudos efetuados por RAMIREZ [29,62] sobre AID e AISD, 

demonstraram dois mecanismos de formação da austenita secundária (2). O 

primeiro deles, mostra que a 2 simplesmente cresce apartir da austenita existente e 

se forma nas interfaces α/γ (intergranular), com diferente composição química. 

Porém, o outro mecanismo é uma nucleação no interior da ferrita (intragranular), 

seja nos nitretos de cromo previamente precipitados ou em inclusões presentes 

nesta fase e a mesma tem a forma de finas partículas aciculares. Ambos os 

mecanismos estão apresentados na Figura 22. Porém, a Figura 23 mostra com mais 

detalhe o crescimento da 2 a partir de austenita existente. A presença de 2 provoca 

uma melhora na tenacidade do material, mas estudos mostram algumas evidências 

de que há uma diminuição na resistência à corrosão por pites. 

 

Figura 22- Micrografia mostrando a precipitação da 2 a partir da austenita e no interior do grão de 

ferrita de um AID UNS S32205 [29, 62]. 

 

Fonte: ref. [29, 62] 
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Figura 23- Micrografia mostrando o crescimento da2 a partir da austenita 

existente do AID UNS S32205 [29, 62]. 

 

Fonte: ref. [29, 62] 

 

Os teores de Cr, Mo e N da γ2 formada no metal de solda de um AID são 

menores que os da austenita previamente existente na microestrutura [58,59]. 

Acredita-se que a precipitação cooperativa do Cr2N e da γ2 tem uma relação direta 

com os baixos teores de Cr e N da γ2, dado que o nitreto retira estes elementos da 

α, que posteriormente transformar-se-á em γ2. Desta maneira, a precipitação da γ2 

pode levar a uma diminuição na resistência à corrosão localizada. Por outro lado, 

devido à excelente tenacidade da γ, a precipitação da γ2 causa uma melhora na 

tenacidade das juntas soldadas dos AID [64,65]. 

 

3.11.5. Fase chi () 

 

A fase chi pode aparecer em aços inoxidáveis austeniticos, ferríticos e 

duplex [66]. Em AID, ela é encontrada em temperaturas entre 700°C e 900°C. A 

precipitação da fase chi esta relacionada com a presença de Mo, e esta fase possui 

maior teor de Mo do que a fase sigma [53,66].  Esta fase apresenta composição Fe-

25%Cr-2%Ni-15 a 20%Mo-1%Mn [67]. Além disso, a fase chi e enriquecida de Cr e 

Si, assim como a fase sigma, porém em menores frações, e tem um efeito adverso 
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na tenacidade e nas propriedades relacionadas à corrosão do aço, mas devido a sua 

coexistência com a fase sigma, estes efeitos são difíceis de serem separados 

[67,69]. 

Tal como , a fase é localizada preferencialmente nas interfaces  e 

em contornos . A precipitação de em estágios iniciais de tratamento é 

provavelmente devida à baixa energia interfacial entre contornos dada à 

elevada coerência na precipitação de em relação à na interface [70]. 

 

Figura 24 - Micrografia de microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

das fases: (a) chi e (b) sigma [66]. 

 

Fonte: ref. [66] 
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3.11.6. Carbonetos 

 

A precipitação dos carbonetos do tipo M7C3 ocorre na faixa de 

temperatura entre 950 a 1050 °C e carbonetos do tipo M23C6 precipitam abaixo de 

950°C. Durante esta precipitação ocorre o empobrecimento de cromo nas regiões 

próximas aos carbonetos prejudicando a resistência à corrosão. A cinética de 

precipitação destes carbonetos é influenciada principalmente pela composição 

química, tipo de matriz e pelo tamanho dos grãos. Os carbonetos desempenham 

papel menos importante no AISD do que no AID tradicionais por causa do baixo teor 

de carbono, que é muitas vezes na faixa de 0,010 - 0,020 %%. Em materiais 

solubilizados e envelhecidos, a seqüência de precipitação ocorre preferencialmente 

na seguinte ordem: nos contornos de grão ou fase, nos contornos incoerentes das 

maclas, nos contornos coerentes das maclas e no interior dos grãos, porém nos AID 

e AISD esse problema foi suprimido [57]. 

A Figura 25 mostra uma micrografia feita por microscópio eletrônico de 

transmissão (MET) do aço duplex com carbetos de M23C6 precipitados na interface 

ferrita/austenita durante um tratamento térmico a 800°C por 1 hora [57]. 

 

Figura 25 - Micrografia feita por MET do aço duplex com 

precipitados de carbonetos na interface ferrita/austenita [57]. 

 

Fonte: ref. [57] 
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Várias morfologias desses precipitados têm sido encontradas, incluindo 

partículas cúbicas e aciculares, bem como estruturas celulares [3]. Cada precipitado 

tem sido associado com o empobrecimento em Cr na sua vizinhança, sendo esta 

zona susceptível à corrosão intergranular, conforme apresentado na Figura 26. 

 

Figura 26- Esquema do fenômeno da sensitização. Precipitação dos carbonetos de Cr nos contornos 

de grão provocando o empobrecimento em Cr na região adjacente [71]. 

   

Fonte: ref. [71] 

 

3.11.7. Precipitação cooperativa de austenita secundária e carbonetos 

 

Nos AISD ainda podem ser observadas, além de precipitações isoladas, 

precipitações cooperativas entre fases deletérias. Em uma pesquisa que submeteu o 

AID SAF 2205 a tratamentos isotérmicos (800 e 900°C) encontrou a precipitação 

cooperativa de M23C6 e γ2. Foram observadas duas morfologias diferentes [72]: 

Na primeira delas tem-se a precipitação lamelar de carbonetos e γ a partir 

da interface γ/α, dando origem à reação eutetóide α→M23C6+γ2. A precipitação dos 

carbonetos retira Cr da α, e desta forma a α empobrecida em Cr transforma para γ2, 

transformação que, por sua vez, rejeita Cr para a α adjacente, permitindo o 

crescimento dos carbonetos. Estabelecendo-se, portanto, o crescimento cooperativo 

das duas fases.  

Posteriormente, devido ao reduzido teor de carbono nos AID, a 

precipitação de carbonetos é limitada, dando origem a uma segunda reação 

eutetóide do tipo α→σ+γ [72, 73,74]. Esta morfologia é mostrada na Figura 27. 
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Figura 27- Ilustração da precipitação de M23C6 e γ2 a partir da interface, seguida de 

precipitação de σ[72]. 

 

Fonte: ref. [72] 

 

A segunda morfologia observada é a de carbonetos na forma de larva, na 

interface original γ/α, seguida do crescimento de γ2 dentro da α. A Figura 28 mostra 

o crescimento da austenita secundária. 

 

Figura 28-Precipitação de carbonetos de cromo com forma de “larva” em um SAF 2205 durante o 

tratamento a 800ºC por 1 hora. Imagem obtida por MET [72]. 

 

Fonte: ref. [72] 
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3.11.8. Fase R 

 

A fase R (Fe2Mo, conhecida como Laves) é um composto rico em Mo, e 

tem uma estrutura trigonal. Pode ser observada tanto em sítios intergranulares 

quanto em intragranulares em temperaturas entre 550°C e 700°C após várias horas 

de exposição [75]. Parecida com as fases sigma e chi, a fase R tem efeitos 

indesejáveis na corrosão por pites. A fase R também reduz a tenacidade do material 

[76]. Em metais de adição com composição química 22% Cr – 8% Ni – 3% Mo, a 

fase R tem sido encontrada com composição química 30% Fe – 25% Cr – 6% Ni – 

35% Mo – 4% Si. O diâmetro máximo dos precipitados de fase R encontrados é da 

ordem de 0,1 m[3]. 

 

3.12. Soldagem multipasse dos AISD 

 

Durante a soldagem multipasse, tanto a ZF como a ZAC são reaquecidas. 

Isto leva a mudanças microestruturais nestas duas regiões, que dependem da 

microestrutura gerada em cada região, pelos ciclos térmicos precedentes. O 

aquecimento repetido da ZF e da ZAC pode levar à precipitação fases de 

intermetálicas, como os nitretos, a fase sigma entre outras [35, 77, 78, 79,80]. Por 

outro lado, há um aumento da fração de austenita da ZAC quando a junta é 

reaquecida pelos passes sucessivos [44,81, 82, 83,84]. 

No primeiro passe, a temperatura máxima atingida e a velocidade de 

resfriamento são maiores que para os passes seguintes, no caso do ponto a ser 

analisado estiver próximo do primeiro passe. Observa-se uma diminuição sucessiva 

devido à variação da temperatura inicial, além do aumento da distância do ponto 

com relação ao centro da solda [33]. A tendência de um material para formar γ 

depende da sua composição química, isto é, da relação entre elementos alfagênicos 

e gamagênicos, representada pela relação Creq/Nieq. 

O aumento do número de passes pode levar a uma melhora da 

resistência à corrosão da junta soldada quando usada uma energia de soldagem 

baixa. No caso da energia de soldagem ser elevada, a resistência à corrosão não 

muda com o número de passes [85, 86,].        
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CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados e descritos todos os procedimentos 

experimentais empregados nos ensaios, bem como os equipamentos, os acessórios 

e os materiais de consumo utilizados. 

 

4.1. Materiais de consumo 

 

Os materiais de consumo empregados neste trabalho estão agrupados 

em duas categorias: os corpos de prova e arame eletrodo e os gases de proteção. 

 

4.1.1. Corpos de prova e arame eletrodo 

 

O material estudado neste trabalho é o aço inoxidável superduplex de 

especificação UNS S32760, com o nome comercial de Zeron 100. A amostra em 

estudo, tubo de AISD, foi fornecido pela empresa Petrobrás S.A. O processo de 

soldagem MIG-MAG foi utilizado e o metal de adição na forma de arame com a 

especificação AWS E2504- NL, com diâmetro de 1,2 mm. A composição química do 

tubo e do arame eletrodo utilizada neste trabalho é mostrada na Tabela 5. 

 

Tabela 5- Composição química do aço e arame eletrodo. 

Materiais 
Composição química (% em peso) 

C Cr Ni Mo Mn Si W Cu N Fe 

UNS S32760 0,03 26 6,5 3,5 <1,0 <1,0 0,8 0,4 0,25 Bal. 

AWS ER2594-NL 0,02 25 9,5 4,0 0,4 0,3 - - 0,24 - 

Fonte: Composição fornecida pelo fabricante 

 

4.1.2. Gases de proteção 

 

As misturas de 60% Argônio + 38% He + 2% de CO2 serão utilizadas para 

o processo de soldagem MIG-MAG e a escolha da mistura ternária é devido à 

adição de He promover uma poça de fusão mais fluida e com uma maior área 

fundida.  
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4.2. Célula Eletroquímica 

 

Quanto aos ensaios eletroquímicos uma célula eletroquímica 

convencional de três eletrodos foi utilizada (trabalho, auxiliar e referência). A Figura 

34 apresenta a representação esquemática da célula utilizada em que a temperatura 

de trabalho foi de 25 º C e o volume da célula 0,3 L. 

 

Figura 29- Representação esquemática da célula eletroquímica. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

4.3. Eletrodos 

 

Como eletrodo de trabalho para os ensaios eletroquímicos serão utilizado 

amostras do metal de solda do aço inoxidável superduplex. A amostra será embutida 

em resina e conectado a um fio de cobre para fazer o contato elétrico. Um eletrodo 

auxiliar de platina, na forma de placa conectada a um fio de cobre para contato 

elétrico, será utilizado nos ensaios de corrosão. O eletrodo de referência para o 

estudo de corrosão será o prata cloreto de prata (Ag/AgCl). 
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4.4. Equipamentos empregados nas soldagens 

 

Os equipamentos utilizados na realização das soldagens são listados a 

seguir e podem ser vistos na Figura 30. 

 

 Robô industrial para deslocamento automático da tocha de soldagem (1).  

 Uma fonte de soldagem eletrônica multiprocesso (2).  

 Sistema de aquisição de dados para adquirir sinais de tensão e corrente (3).  

 Uma mesa de trabalho interligada ao robô (4).  

 

Figura 30- Equipamentos utilizados nas soldagens: (1) robô industrial, (2) fonte eletrônica 

multiprocesso, (3) sistema de aquisição, (4) mesa de trabalho. 

 

Fonte: Cleiton Carvalho Silva 
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4.5. Equipamentos para preparação metalográfica e análise microestrutural 

 

A seguir, são listados os equipamentos utilizados para preparação dos 

corpos de provas do material como recebido e das amostras soldadas para análises 

metalográficas. 

 

 Serra de fita;  

 Equipamento para corte metalográfico;  

 Lixadeira rotativa e politriz;  

 Equipamento para ataque eletrolítico;  

 Soprador térmico;  

 Máquina fotográfica digital;  

 Microscópio óptico; 

 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) com dispositivo para microanálise 

química por espectroscopia por dispersão de energia raios – X(EDS); 

 

4.6. Equipamentos para a análise de corrosão 

 

Para estudar a resistência à corrosão do aço AISD UNS S32760 na 

região de soldagem e na região por ela afetada através de técnicas eletroquímicas 

utilizou-se Potenciostatogalvanostato modelo PGSTAT302N. 
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CAPÍTULO 5 - METODOLOGIA 

 

O trabalho é dividido em três etapas principais: a) preparação da amostra 

e soldagem dos AISD; c) caracterização microestruturais da ZF e da ZAC d) ensaios 

eletroquímicos.  

A fim de facilitar a compreensão da metodologia que será empregada, a 

Figura 31 apresenta uma síntese das etapas que foram realizadas, bem como de 

todas as atividades que foram desenvolvidas. 

 

Figura 31 - Organograma das atividades que foram realizadas no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

5.1. Etapa 1: Soldagem das juntas 

 

Os corpos de prova foram usinados (Figura 32) para possibilitar a 

configuração do tipo meio-J, com ângulo de chanfro de 45 0 abertura de raiz de        

3 mm e abertura de nariz de 0,5 mm, as medidas são apresentadas na Figura 33. 

 

Etapa1: 

Soldagem das juntas 

Etapa 2: 

Caracterização microestrutural 

Etapa 3: 

Ensaios Eletroquímicos 

 Microscopia Ótica (MO) 
 

 Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV) 
 

 Espectroscopia de Energia 
Dispersiva de Raios-X (EDX) 

 

 

 Análise de Imagens 

 Monitoramento do Potencial de 
Circuito Aberto (OCP)  
 

 Polarização Potenciodinâmica 
 

 Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica (EIE) 
 

 Determinação da Temperatura 

Crítica de Pite (CPT) 
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Figura 32 - Corpos de prova depois de usinados. 

 

Fonte: Cleiton Carvalho Silva 

 

Figura 33 - Configuração da junta a ser soldada. 

 

Fonte: Cleiton Carvalho Silva 

 

5.1.1. Parâmetros de Soldagem 

 

Para a realização das soldagens das juntas do tipo meio-J utilizou-se uma 

bancada automatizada junto com um robô industrial, por meio do processo a arco 

MIG-MAG. Uma fonte multiprocesso de soldagem acoplada a uma placa de 

aquisição de dados foi utilizada para avaliar os parâmetros de soldagem. Todos 

estes processos foram realizados no Laboratório de Soldagem (ENGESOLDA) da 

Universidade Federal do Ceará. 

raiz 

nariz 
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Os parâmetros de soldagem foram selecionados através de um estudo 

prévio de forma que três níveis de energias fossem obtidos, energia baixa, média e 

alta. Para encher as juntas, realizou-se soldagem multipasse e de acordo com cada 

valor de energia, variou-se o número de passes.  

Apesar da energia de soldagem recomendada para AISD estar na faixa 

de 0,5 - 1,5 kJ/mm, neste trabalho utilizaram-se maiores e menores energias de 

soldagem para se analisar a influência de baixa e alta de energia no balanço de 

fases e precipitação de fases deletérias. As energias de soldagem que foram 

utilizadas são 0,5, 1,0 e 2,0 kJ/mm. 

  

5.1.2. Passe de raiz 

 

A soldagem dos primeiros passes da junta ocorreu da seguinte forma: 

 

 Primeiro passe de soldagem (passe de raiz): Foi utilizado o mesmo 

parâmetro com energia de soldagem de 0,5 kJ/mm em todas as 

condições. 

 Segundo passe de soldagem: Na soldagem das juntas com nível de 

energia de 2,0 kJ/mm utilizou-se no segundo e terceiro passe de 

soldagem com uma menor energia de soldagem (0,5 kJ/mm) para 

promover uma base na raiz da junta que suportasse a sobreposição de 

um passe de soldagem com maior nível de energia. Pois, ao utilizar um 

nível de energia muito alto poderia danificar a raiz da junta devido à maior 

penetração ocasionada pelo aumento do aporte térmico, podendo chegar 

a perfurar a raiz da junta. Neste caso, foi realizados passes de soldagem 

com energia de soldagem de 0,5 kJ/mm. Porém, nas soldagens das 

juntas com níveis de energia de 0,5 e 1,0 kJ/mm utilizou-se no segundo 

passe de soldagem as mesmas energias de soldagens de 0,5 e 

1,0kJ/mm. 

 Demais passes de soldagem: foram utilizados os parâmetros de acordo 

com cada condição soldada. 

 

A configuração de passes, referentes às energias, podem ser observadas: 
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Figura 34- Configuração de passes da junta soldada com energia de 

(a) 0,5 kJ/mm, (b) 1,0 kJ/mm e (c) 2,0 kJ/mm. 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

5.2. Etapa 2: Caracterização Microestrutural 

 

Nesta etapa as amostras soldadas foram submetidas a Microscopia 

Óptica (MO) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e com o objetivo de 

avaliar as alterações microestruturais provocadas pelo processo de soldagem MIG-

MAG na região ZAC e ZF. 

 

5.2.1. Preparação das amostras 

 

O tubo foi cortado em uma serra fita de grande porte com fluido de corte 

para refrigeração e logo após, retirada uma parte do tubo, na qual a parte da 

soldagem foi analisada (Figura 35). As amostras foram lixadas utilizando as 

granulométrias: 100, 220, 320, 400, 600 e 1200. Após o lixamento as amostras 

foram polidas com pastas de diamante sintético de 6μm, 3μm e 1μm.Para revelar a 

microestrutura adequadamente, foi utilizada uma solução de HNO3 40 % v/v , com 

uma tensão de 1 V durante três minutos. Para revelar a fase sigma, foi utilizado o 

ataque com solução de NaOH 20% v/v.Após estes procedimentos as amostras 
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foram submetidas à análise por microscopia óptica e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). 

 

Figura 35 - Parte retirada do tubo para análise microscópica. 

Amostra soldada com energia de 0,5 Kj/mm. 

 

Fonte: |Próprio autor 

 

5.2.2. Quantificação de Fases 

 

Realizou-se uma análise quantitativa do teor de ferrita pelo método de 

análise de imagens a partir das micrografias obtidas pelo microscópio ótico na região 

da raiz da ZF das juntas, conforme mostrado na Figura 36. Vale ressaltar que para a 

região da raiz analisada, é composta pelo passe de raiz que para todas as juntas a 

energia de soldagem utilizada foi de 0,5 kJ/mm e pelo segundo passe de soldagem, 

na qual foi realizado com energia de soldagem diferente, dependendo da condição 

de soldagem, foi realizado com energia diferente. 

 

Figura 36 - Região da junta onde foram retiradas as imagens para realização da quantificação. 

 

Fonte: próprio autor 

 

O procedimento utilizado nas quantificações foi feito segundo a norma 

ASTM E1245-03 (ASTM, 2008). Assim, foram quantificadas 40 imagens com 

aumento de 500x na região da raiz onde foi utilizado o programa SVRNA.  Este 
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software realiza uma segmentação da imagem e quantifica a fração da área dos 

pixels da imagem segmentada. 

Como recomendado pela norma ASTM E1245-03, os resultados das 

medições por análise de imagem foram dispostos como mostrado na Equação 4 

onde o valor do intervalo de confiança é dado pela Equação 4 (ASTM, 2008). 

Resultado da medição = Média da „‟ n „‟ medições ±C (95%) 

 

𝐈𝐂 𝟗𝟓% = 𝐭 𝐱 𝐬
 𝐧

        Equação 4 

 

Onde:  s – representa o desvio padrão das medições 

n – o número de medições (imagens)  

t – Fator t da distribuição t de Student.  

O fator depende do nível de confiança e do grau de liberdade das 

amostras (n -1). A Tabela 6 mostra os valores de t para um nível de 95%. Segundo a 

norma ASTM E1245-03 quando o valor de n está acima de 30 utiliza-se t igual a 2. 

 

Tabela 6-Valores t da distribuição t de Student em função do grau de liberdade para um nível de 95% 

de confiança. 

Graus de liberdade, n-1 t Graus de liberdade, n-1 t 

5 2,776 18 2,110 

6 2,571 19 2,101 

7 2,447 20 2,093 

8 2,365 21 2,086 

9 2,306 22 2,080 

10 2,262 23 2,074 

11 2,228 24 2,069 

12 2,201 25 2,064 

13 2,179 26 2,060 

14 2,160 27 2,056 

15 2,145 28 2,052 

16 2,131 29 2,048 

17 2,120 30 2,045 

Fonte: Próprio autor 
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5.3. Etapa 3: Ensaios Eletroquímicos 

 

Amostras de cada junta soldada foram submetidas aos ensaios 

eletroquímicos de monitoramento do potencial de circuito aberto, polarização 

potenciodinâmica, polarização potenciodinâmica cíclica, e espectroscopia de 

impedância eletroquímica e medida da temperatura crítica de pite (CPT) para avaliar 

a corrosão por pite. 

 

5.3.1. Preparação das amostras para os ensaios eletroquímicos 

  

Amostras dos corpos de prova soldadas foram cortadas e avaliadas a 

região da raiz das juntas separando a Zona Fundida (ZF) e ZAC (zona termicamente 

afetada), por serem os locais expostos ao eventual ambiente corrosivo. Após o 

corte, os eletrodos de trabalho foram embutidos em resina acrílica, lixado variando a 

sua granulometria de 100 mesh até 600 mesh. 

Para evitar a corrosão por frestas, a interface entre o eletrodo de trabalho 

e a resina foi protegida com esmalte. Antes de realizar o ensaio, as amostras foram 

limpas com etanol comercial e secadas com ar quente. 

 

Figura 37-Amostras retiradas para ensaios eletroquímicos. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Nos ensaios realizados foram utilizados os seguintes corpos de prova e 

energias de soldagem: 

 

Amostra – ZAC Raiz 

Amostra – ZF Raiz 
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Tabela 7 - Amostras utilizadas nos ensaios eletroquímicos. 

Fonte: Próprio autor 

  

5.3.2. Ensaios de potencial de circuito aberto e de polarização 

potenciodinâmica 

 

Os ensaios foram realizados em uma célula eletroquímica de três 

eletrodos. Utilizou-se um eletrodo de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl) como eletrodo 

de referência (ER) e uma placa de platina como contra eletrodo (CE).  

Os parâmetros de ensaio, varredura do potencial, com velocidade de 

1mV/s-1, foi iniciada após o eletrodo de trabalho estar imerso em uma solução de 

NaCl 1mol dm-3, à temperatura ambiente, por um tempo de 1hora para a 

estabilização do potencial de circuito aberto. 

A varredura das curvas de polarização foi de -0,5 a 1,26 V e foi encerrada 

quando a densidade de corrente atingiu o valor de 3mA/cm2 . Os ensaios foram 

realizados em triplicata com o auxílio de um potenciostato/galvanostatomodelo 

PGSTAT302N (Autolab, Metrohm-Eco Chemie), conectado ao microcomputador 

dados do monitoramento do potencial de circuito aberto (OCP) e da polarização 

potenciodinâmica foram obtidos simultaneamente pelo Software Nova 1.9.  

Com o objetivo de verificar os locais onde poderia ocorrer a corrosão, a 

superfície das amostras que foram submetidas à polarização que foram analisadas 

pelo MEV após a lavagem com água destilada e secadas com etanol comercial. 

Amostras Energia de soldagem (kJ/mm) 

Amostra referência (AmRef) ____________  

Amostra da zona afetada pelo 

calor com energia de soldagem 

0,5 kJ/mm (ZACEsold0,5) 

Amostra zona 

fundida 

(ZFEsold0,5) 

0,5 

Amostra da zona afetada pelo 

calor com energia de soldagem 

1,0 kJ/mm (ZACEsold1,0) 

Amostra zona 

fundida 

(ZFEsold1,0) 

1,0 

Amostra da zona afetada pelo 

calor com energia de soldagem 

2,0 kJ/mm (ZACEsold2,0) 

Amostra zona 

zundida 

(ZFEsold2,0) 

2,0 
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5.3.3. Ensaios de temperatura crítica de pite (CPT) 

 

A temperatura crítica de pite (CPT) é levantada segundo a norma ASTM 

G150 e consiste em um experimento cronoamperométrico em que se utilizou um 

potenciostato/galvanostato modelo Metrohm PT1000 conectado ao módulo PX1000 

apresentado na Figura 38.   

A temperatura é controlada manualmente através de um banho 

termostático com uma taxa de aquecimento de 1º C por minuto a partir de 25º C em 

que um sensor de temperatura é colocado na célula eletroquímica. 

Os corpos de prova foram lixados até a granulometria de 400 mesch e 

expostos totalmente em uma solução de 1 mol dm-3 de NaCl e durante o ensaio um 

potencial constante de 700 mVAg/AgCl foi aplicado na amostra em relação ao eletrodo 

de referência.  

Após os ensaios de CPT, algumas amostras foram atacadas 

eletroliticamente por uma solução de 40 % v/v de HNO3 e suas superfícies foram 

analisadas através do microscópio ótico para identificação de pites. Por fim, são 

apresentados graficamente os valores de temperatura e densidade de corrente 

versus tempo de tratamento. 

 

Figura 38 - Célula eletroquímica usada nos ensaios de CPT. 

 
Fonte: Próprio autor 
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5.3.4. Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) 

 

Os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica foram 

realizados utilizando a mesma configuração da célula eletroquímica e os critérios de 

preparação do eletrodo de trabalho utilizados nos ensaios de polarização 

potenciodinâmica. Os ensaios de EIE foram realizados em função do tempo de 

imersão que foram de 2, 24, 180 e 360 horas onde se utilizou NaCl 1mol dm-3 como 

eletrólito na temperatura de 25 º C. 

A impedância foi medida na faixa de frequência de 40 kHz – 2, 5 mHz em 

8 pontos por década, gerando um total de 51 pontos medidos. Foi utilizada uma 

onda senoidal com amplitude de 10 mV sobre o potencial de circuito aberto 

(potencial de corrosão). 
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CAPÍTULO 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A discussão dos dados levantados pelas análises realizadas e a 

exposição sobre o que foi observado e desenvolvido durante a pesquisa, relativa à 

influência do processo de soldagem na corrosão do aço superduplex Zeron 100 

constituem o propósito deste capítulo. 

 

6.1. Caracterização Microestrutural 

 

Neste capítulo é apresentada a avaliação dos aspectos referentes à 

distribuição das fases ferrita e austenita e precipitação de fases secundárias. A 

discussão é dividida em Zona Fundida (ZF) e Zona afetada pelo calor (ZAC), 

abordando as características da região da raiz da junta soldada. 

 

6.1.1. Microestrutura da Zona Fundida (ZF) 

 

As microestruturas da Zona Fundida de todas as juntas do tubo de aço 

inoxidável superduplex UNS S32760 soldadas pelo processo MIG-MAG é composta 

por uma matriz ferrítica e austenita em diferentes morfologias: alotriomórfica de 

contorno de grão, intragranular e Widmanstätten. 

No entanto, a região analisada do passe de raiz que corresponde ao 

primeiro cordão de solda depositado para a produção da junta soldada, teve 

exatamente o mesmo nível de energia aplicada de 0,5 kJ/mm sendo os demais 

passes produzidos com diferentes níveis de energia para cada condição.  

Embora a microestrutura bruta de solidificação esperada para este passe 

seja a mesma, alterações metalúrgicas podem ocorrer devido aos múltiplos ciclos 

térmicos para as diferentes energias. O que se pretende avaliar é justamente o 

efeito destas energias de soldagem sobre o comportamento da raiz. 
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Figura 39 - Micrografias da ZF na raiz da junta soldada com 

energias de soldagem de (a) 2,0, (b) 1,0 (c) 0,5 kJ/mm. Aumento de 500x. 

 
Fonte: próprio autor 

 

6.1.2. Microestrutura da Zona Afetada pelo Calor (ZAC) 

 

As microestruturas de todas as amostras apresentaram morfologias 

semelhantes e características de um AISD, como o crescimento do grão ferrítico e a 

presença de fases intermetálicas finamente dispersas no interior dos grãos ferríticos. 

Devido à morfologia e a sua localização, acredita-se que estes precipitados sejam 

nitretos, tendo em vista que estes tendem a se precipitar em regiões de resfriamento 

rápido como a ZAC e, preferencialmente, nos grãos ferríticos. As microestruturas da 

ZAC podem ser observadas na Figura 40, Figura 41 e Figura 42. 
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Figura 40 - Micrografia da ZAC da energia de soldagem 0,5 kJ/mm. Aumento de 500x. 

 
Fonte: próprio autor 

 

Figura 41-Micrografia da ZAC da energia de soldagem 1,0 kJ/mm. Aumento 500x. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 42 - Micrografia da ZAC da energia de soldagem 2,0 kJ/mm. Aumento de 500x. 

 
Fonte: Próprio autor 
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6.2. Quantificação do teor de ferrita 

 

Conforme descrito na metodologia, o teor de ferrita na ZF das juntas 

soldadas foi investigado na região da raiz utilizando a técnicas de microscopia ótica 

com análise de imagens. 

Vale lembrar que a alteração microestrutural nesta região se deve ao 

efeito dos passes de enchimento (principalmente os primeiros passes após o passe 

de raiz), pois em todas as condições o passe de raiz foi executado com a mesma 

energia de soldagem de 0,5 kJ/mm. 

 

Tabela 8- Teor médio de ferrita para cada condição soldada na região da raiz das juntas soldadas. 

Energia de soldagem (kJ/mm) Fração de α, % 

0,5 54,68 ± 3% 

1,0 53,82 ± 3 % 

2,0 53,24 ± 3% 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 43-Variação do teor médio de ferrita em função da condição soldada 

na região da raiz das juntas soldadas. 

 

Fonte: Próprio autor 
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Considerando a análise estatística de variância dos resultados da fração 

de ferrita determinadas pela a análise de imagens, verificou-se que o aumento da 

energia de soldagem reduziu o teor de ferrita na região da raiz da ZF. Segundo a 

seção 5.1.2, tal fato ocorre devido à redução na velocidade de resfriamento nesta 

região provocada pelo aumento da energia de soldagem dos passes que 

sobrepuseram à raiz da junta soldada com energia de soldagem de 1,0 kJ/mm, o 

que favorece as transformações no estado sólido de ferrita para austenita. 

Para a junta soldada com energia de soldagem de 2,0 kJ/mm foi 

necessário a deposição de dois passes de solda com energia de 0,5 kJ/mm sobre o 

passe de raiz para evitar a perfuração ocasionada pelo alto aporte térmico. Dessa 

forma esses passes adicionais minimizaram os reaquecimentos tão elevados dos 

passes de enchimento da energia de 2,0 kJ/mm, mantendo a fração volumétrica de 

ferrita similar ao aporte térmico de 1,0 kJ/mm. 

 

6.2.1. Composição química das fases ferrita e austenita 

 

A composição química das fases ferrita e austenita foi obtida por meio da 

técnica EDX (Energia dispersiva de Raios-X) em amostras das regiões da raiz do 

primeiro e segundo passes de todas as condições soldadas. A partir das Figuras 44 

a 46 (a) e (b) foram realizadas duas medições para cada fase. 

As medições foram obtidas para se ter a média da composição de Si, W, 

Mo, Cr, Fe, Ni apartir de duas medições em cada fase na raiz das juntas, 

respectivamente. Os resultados são apresentados na Tabela 9. 

A partir dos dados obtidos, observa-se que apesar de haver uma 

diferença microestrutural na ZF no primeiro passe de raiz e o segundo passe de 

enchimento devido, principalmente, à variação da energia de soldagem nas 

diferentes condições estudadas, não houve uma diferença significativa nos teores de 

ligas analisadas em elementos de liga como (Cr, Mo, Ni, Fe, Si). Isto ocorre porque, 

apesar da diferença na velocidade de resfriamento devido ao aumento da energia de 

soldagem, esta ainda é elevada o suficiente para que não haja tempo necessário 

para a difusão destes elementos já que, por serem elementos substitucionais, a 

difusão destes no material é lenta. 

Porém, no elemento químico tungstênio (W) que é ferritizante ocorreu 

uma diferença significativa na energia de soldagem 1,0 kJ/mm presente na austenita 
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com uma maior porcentagem de tungstênio no primeiro passe de raiz em relação ao 

segundo passe de enchimento. O que ocorre é que, devido à alteração no balanço 

microestrutural, elementos ferritizantes (Cr, Mo, Fe, W) e austenitizantes (Ni e N) 

tendem à ser diluídos ou concentrados em uma determinada fase. Assim, devido a 

esta não homogeneidade, estas fases podem estar enriquecidas ou empobrecidas 

em elementos, como o Cr, Mo e N, que são essenciais para propiciar boas 

propriedades como a resistência à corrosão por pites, por exemplo. 

 

Figura 44 - Micrografias obtidas por MEV das superfícies das amostras da ZF na região da (a) 

raiz do primeiro passe e (b) segundo passe de enchimento da energia de soldagem 0,5 

kJ/mm, respectivamente. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 45 - Micrografias obtidas por MEV das superfícies das amostras da ZF na região da (c) 

raiz do primeiro passe e (d) segundo passe de enchimento da energia de soldagem 1,0 

kJ/mm, respectivamente. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 46 - Micrografias obtidas por MEV das superfícies das amostras da ZF na região da (e) 

raiz do primeiro passe e (f) segundo passe de enchimento da energia de soldagem 2,0 

kJ/mm, respectivamente. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 9 - Composição química das fases ferrita (α) e austenita () da região do reforço do primeiro passe de raiz e segundo passe de enchimento das juntas 

soldadas. 

 

Condição 


 
α 

 
Si W Mo Cr Fe Ni Si W Mo Cr Fe Ni 

1ºPRaizEsold0,5 0,6 0,8 4,4 25,4 59,1 9,4 0,7 0,7 4,6 25,6 59,3 8,7 

2ºPEsold0,5 0,8 0,6 4,3 25,6 58,8 9,6 0,6 0,5 4,7 25,5 59,4 9,2 

1ºPRaizEsold1,0 0,6 1,3 4,6 25,2 58,4 9,8 0,6 0,8 5,0 25,6 59,4 8,5 

2º PEsold1,0 0,5 0,6 4,5 25,1 59,2 9,8 0,5 0,6 5,2 25,6 58,8 9,2 

1º PRaizEsold2,0 0,6 0,3 3,4 24,8 60,6 10,2 0,5 0,8 4,5 25,5 59,8 8,8 

2º PEsold2,0 0,5 0,2 4,4 25,4 59,4 9,5 0,4 0,9 4,7 25,8 58,9 9,4 
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6.2.2. Precipitação de fases intermetálicas 

 

Na ZF das juntas das energias de soldagem 1,0 e 2,0kJ/mm foi possível 

identificar fase sigma, mas para as juntas com energia de soldagem 0,5kJ/mm não 

foi possível identificá-las.  Por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi 

possível identificar a presença de partículas de fase sigma (). 

As Figuras 47 (a) e (b) das amostras ZFEsold1,0 e ZFEsold2,0 apresenta 

imagens evidenciando a presença da fase  (regiões brilhantes). Embora tenha sido 

detectada a presença de fase  no passe de raiz o tamanho das partículas e a sua 

quantidade podem ser consideradas desprezíveis quando comparadas com o 

volume total das demais fases (ferrita e austenita) presentes no metal de solda. DOS 

SANTOS [23], observou essa mesma presença de fase sigma na ZF das juntas com 

energias de soldagem 1,0 e 2,0 kJ/mm. 

 

Figura 47– (a) e (b) Imagem de MEV evidenciando regiões claras. Zonas brilhantes correspondem à 

precipitação de fase , qual nucleia a partir da interface  e cresce para o interior do grão ferrítico. 

Fase observada na raiz da junta. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Ainda na ZF, nas juntas das energias 0,5, 1,0 e 2,0kJ/mm tem-se a 

formação de austenitas secundárias (γ2). Esta fase é formada durante o 

reaquecimento da ZF pelos passes subsequentes durante o enchimento das juntas 

soldadas na soldagem multipasse de ligas superduplex. Nas condições soldadas 

neste trabalho, observou-se a formação de γ2 na ZF das juntas em morfologias 

intragranulares. As micrografias das Figuras 48 (a) mostram indicando a formação 

de ilhas de γ2 da energia de soldagem 0,5 kJ/mm e (b) em detalhes as γ2 da ZF da 
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energia de soldagem 2,0kJ/mm.DOS SANTOS [23], observou essa mesma presença 

de austenita secundária (γ2) na ZF das juntas soldadas com energias de soldagem 

de 0,5,1,0 e 2,0 kJ/mm. 

 

Figura 48 – (a) Micrografia indicando a formação de ilhas de austenita secundária. (b) Detalhes da 

ilhas de austenita secundária 2) precipitadas intragranularmente na matriz ferrítica. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

As microestruturas da ZAC de todas as condições soldadas apresentaram 

a presença de nitretos de cromo finamente dispersos no interior dos grãos ferrítico e 

observou-se ainda que houvesse a precipitação nitretos intergranulares e de nitretos 

de cromo (Cr2N) no interior do grão ferrítico da energia de soldagem 2,0 kJ/mm (a) e 

a precipitação de austenita intergranular secundária e nitretos de cromo intragranular 

também com energia de soldagem de 2,0 kJ/mmm(b). DOS SANTOS [23], observou 

essa fase intermetálica na ZAC das juntas com energia de soldagem de 0, 5, 1,0 e 

2,0 kJ/mm. 

 

Figura 49 - (a) Microestrutura do passe de raiz da precipitação de nitretos de cromo (Cr2N) no interior 

da ferrita e nitretos intergranulares com energia de soldagem 2,0 kJ/mm (b) e a precipitação de 

austenita secundária e (Cr2N) intragranular com energia de soldagem 2,0 kJ/mm. 

 
Fonte: Próprio autor 
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6.3 Ensaios eletroquímicos 

 

Neste capítulo são apresentados e avaliados os aspetos referentes aos 

ensaios de resistência à corrosão. A discussão é dividida em ensaios de 

monitoramento potencial de circuito aberto, polarização potenciodinâmica, 

impedância eletroquímica e temperatura crítica de pite (CPT). 

 

6.3.1. Monitoramento de Potencial de Circuito Aberto 

 

Na Figura 50 (a) e (b) são apresentados os gráficos de monitoramento do 

potencial de circuito aberto com o tempo das amostras investigadas. 

Na Figura 50 (a) estão às amostras obtidas da região ZAC, conforme 

pode ser observado, as amostras com energia de soldagem 0,5 e 2,0 kJ/mm e de 

referência apresentaram um rápido aumento no potencial seguindo de uma 

tendência de estabilização após 1h de imersão. A amostra de referência apresentou 

uma pequena diminuição no potencial em relação às amostras 0,5 e 2,0 kJ/mm. No 

caso da amostra com energia de soldagem 1,0 kJ/mm houve uma pequena 

diminuição do potencial ao longo do tempo e com um valor de aproximadamente  

40mV menos nobre do que as outras amostras ZAC, indicando que a soldagem com 

1,0 kJ/mm favorece a dissolução do metal. 

O comportamento das amostras obtidas na região ZF Figura 50(b) foi bem 

distinto entre elas. A amostra com energia de soldagem 0,5 kJ/mm apresentou maior 

potencial estacionário, seguida da amostra com 2,0 kJ/mm, amostra referência e, 

com menor valor de potencial, a amostra soldada com energia 1,0 kJ/mm, 

semelhante ao que ocorreu com as amostras da região ZAC. Nas duas regiões 

estudadas, ZAC e ZF, a amostra com energia 1,0 kJ/mm apresentou a maior 

tendência à dissolução. Isto ocorreu, provavelmente, porque esta amostra sofreu um 

aporte térmico de 1,0 kJ/mm sobre o passe de raiz de 0,5 kJ/mm, aumentando a 

possibilidade de formação de fases deletérias. 
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Figura 50 - Variações dos potenciais de circuito aberto das regiões da (a) ZAC e (b) ZF e da AmRef , 

em diferentes energias de soldagem de 0,5 ,1,0 e 2,0 kJ/mm, em solução de NaCl 1 mol dm
-3 

a 25 ºC. 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

6.3.2. Ensaios de Polarização Potenciodinâmica 

  

A Figura 51 (a) e (b) mostra as curvas de polarização potenciodinâmicas 

anódicas referentes às amostras soldadas com energias de soldagem 0,5, 1,0 e 2,0 

kJ/mm, a diferentes regiões da junta soldada ZAC e ZF e da amostra de referência, 

em solução de NaCl 1 mol dm-3 após uma 1hora de imersão. 

Na Figura 51 (a) pode ser observado que as curvas de polarização das 

amostras da região da ZAC com energia de soldagem 0,5 e 2,0 kJ/mm 
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apresentaram um comportamento semelhante ao de referência onde apresentaram 

praticamente o mesmo potencial de corrosão. No entanto, a amostra ZAC Esold1, 0 

apresentou um potencial de corrosão que se deslocou para valores de potenciais 

menos nobres. Ainda é possível salientar que não houve variações significativas em 

relação à densidade de corrente nas amostras ZACEsold0,5, ZACEsold2,0 e AmRef, 

que ficou em torno de 10-7 A/cm-2.No entanto, o ramo anódico da curva de 

polarização mostra que o valor da densidade de corrente da amostra ZACEsold1,0 é 

maior, na ordem de 10-4 A/cm-2, em relação às outras amostras com diferentes 

energias de soldagem (ZACEsold0,5 e ZACEsold2,0) e a AmRef, sendo coerente aos 

ensaios de monitoramento do potencial de circuito aberto. 

Para as amostras ZF Figura 51 (b), todos os ramos anódicos da ZF e 

AmRef que foram estudadas apresentaram um perfil semelhante onde os potenciais 

de corrosão(Ecorr) são muito próximos.  

A Figura 52 (a), (b) e (c) mostra as curvas de polarização 

potenciodinâmicas anódicas das regiões da ZAC e ZF, em diferentes energias de 

soldagem de 0,5, 1,0 e 2,0 kJ/mm, também em solução de cloreto 1 mol dm-3, 

respectivamente. 

Estas mostram o comportamento eletroquímico da ZACEsold0,5 e 

ZFESold0,5 e da AmRef são bastantes semelhantes,onde as amostras ZACEsold0,5 e 

ZFEsold0,5  exibem uma excelente desempenho em relação à cinética de corrosão 

devido as suas densidades de correntes apresentarem seus valores bastantes 

próximos ao de referência que possui uma ordem de grandeza de 10-7 A /cm-2. Com 

relação às amostras ZACEsold 1,0, a densidade de corrente aumentou para            

10-4 A cm-2 mostrando que a cinética de corrosão é maior do que na AmRef . 

Adicionalmente, diferente do que foi comentado anteriormente para as 

energias de soldagem de 0,5 e 1,0 kJ/mm, o comportamento eletroquímico da 

amostra ZACEsold 2,0 demonstra uma boa resistência à corrosão em relação à 

AmRef devido as densidades de correntes anódicas apresentarem seus valores 

muito próximos e seus comportamentos na região passiva dos filmes são 

semelhantes. 

Ao observar todas as amostras (Figura 52 (a), (b) e (c)) das regiões da 

ZAC e ZF e AmRef  com as diferentes energias de soldagem aplicados na soldagem 
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é possível observar que a região passiva de todas as amostras é bem estável 

mostrando uma ótima resistência do filme passivo. Há também uma região de 

instabilidade no início da curva de polarização indicando que há quebra e formação 

da camada passivadora, e que o intervalo da região de passivação é praticamente o 

mesmo. Nas proximidades de + 1026 mV é observado um aumento da corrente para 

todas as amostras analisadas.  

Esse aumento de densidade da corrente é devido à dissociação da água 

(formação do gás oxigênio) segundo a equação 5, que foi observado no momento 

dos ensaios de polarização potenciodinâmica. Com a liberação do gás oxigênio da 

molécula de água, há a continuação do processo de oxidação das superfícies das 

amostras. Segundo BANDY e CAHOON [92], o aumento da densidade de corrente 

acima de +1000 mV, com esse tipo de reação ocorrendo, é impossível distinguir a 

corrente proveniente da corrosão do metal daquela proveniente da reação de 

dissociação da água, tornando o ensaio limitado para potenciais muito elevados. 

 

2H2O  O2 + 4H+ + 4e-       Equação 5 

 

Figura 51 - Curvas de polarização potenciodinâmicas anódicas das regiões da (a) ZAC e (b) ZF e da 

AmRef, a diferentes energias de soldagem ZACEsold0,5,ZACEsold1,0,ZACEsold2,0, em solução de 

cloreto de sódio 1 mol dm
-3

 a 25 º C. 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 52 - Curvas de polarização potenciodinâmica anódicas comparativas das regiões da ZAC e ZF 

e da AmRef, a diferentes energias de soldagem das amostras (a) ZACEsold0,5, b)  AmZACEsold1,0, c) 

AmZACEsold2,0, em solução de cloreto de sódio 1 mol dm
-3

 a 25 º C, respectivamente. 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Após os ensaios de polarização potenciodinâmica das AmZACEsold1,0 

micrografias das amostras foram tiradas em um microscópio de varredura eletrônica 
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(MEV) para observar a não existência de pites. A Figura 53 (a) e (b) mostram as 

micrografias das amostras da região da ZAC com energia de soldagem 1,0 kJ/mm 

logo após os ensaios de corrosão. 

 

Figura 53 - Micrografias das (a) e (b) AmZAC Esold 1,0 após os ensaios de polarização 

potenciodinâmica. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

6.3.3. Ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica 

 

Nas Figuras (54 a 57), são mostrados os diagramas de Nyquist, em 

relação ao tempo, das regiões da ZAC e ZF, com diferentes energias de soldagem 

0,5, 1,0 e 2,0 kJ/mm, respectivamente, em solução de NaCl 1mol dm-3, imerso 

durante quinze dias. 

Nas medidas iniciais da  AmRef (Figura 54) pode-se verificar a formação 

de arco capacitivo já no início da imersão. Adicionalmente, observa-se que com o 

decorrer do tempo ocorre uma diminuição no arco capacitivo em altas frequências 

nos valores de impedância e a formação de um segundo processo. 

Comparando os diagramas de impedâncias das amostras da ZACEsold0,5 

Figura 55 (a) e ZFEsold0,5 Figura 55 (b) verifica-se que estas apresentam a mesma 

tendência de comportamento, ou seja, um único arco aparece indicando processo de 

transferência de carga. 

Com relação aos diagramas de impedâncias das amostras da ZAC e ZF 

com energia de soldagem 1,0 kJ/mm, Figura 56 (c) e (d), pode-se observar nas 
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amostras ZACEsold1,0 com o aumento do tempo de imersão ocorre uma diminuição 

nos valores de impedância, indicando uma possível dissolução do filme passivo.Para 

as amostras ZFEsold1,0, já com 2 horas de imersão já é verificado menores valores 

de impedância sugerindo que o filme já sofre dissolução desde o início do ensaio. 

No caso das amostras ZAC e ZF com energia de soldagem 2,0 kJ/mm 

Figura 57(e) e (f), pode-se observar que os diagramas de impedância apresentaram 

elevado módulo de impedância até 24h de ensaio, com o decorrer do tempo houve 

uma diminuição nos valores de impedância, indicando possivelmente a dissolução 

do filme passivo. Para as amostras ZFEsold2,0, já com 2h de imersão é verificado 

menores valores de impedância, sugerindo que o filme já sofre a dissolução no início 

do ensaio. 

 

Figura 54 - Diagrama de Nyquist para diferentes tempos de imersão em solução de NaCl 1mol dm
-3 

da AmRef, na temperatura de 25 º C. 
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Figura 55 - Diagrama de Nyquist para diferentes tempos de imersão em solução de NaCl 1mol dm
-3 

da amostra(a) ZACEsold0,5 e (b)ZFEsold0,5, na temperatura de 25 º C. 
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Figura 56 - Diagrama de Nyquist para diferentes tempos de imersão em solução de NaCl 1mol dm
-3 

da amostra(c) ZACEsold1,0 e (d) ZFEsold1,0, na temperatura de 25 º C. 
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Figura 57 - Diagrama de Nyquist para diferentes tempos de imersão em solução de NaCl 1mol dm
-3 

da amostra (e) ZACEsold2,0 e (f) ZFEsold2,0,na temperatura de 25 º C. 
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6.3.4.  Determinação da temperatura crítica de pite (CPT) 

 

Os ensaios para a determinação da temperatura crítica de pite foram 

realizados na região da ZF e ZAC da região da raiz da solda.  

A literatura [3], [93], [94], [95] cita valores de CPT próximos de 80 º C para 

a amostra de referência de CPT para o aço inoxidável superduplex UNS S32760, na 

condição de não soldado. Segundo LINTON et al. [96] a temperatura crítica de pite  

do metal de base (referência) porém pode ser reduzida a 65oC se 1,3% de fases  

intermetálicas estiver em presente na microestrutura. Por outro lado, queda 

semelhante da CPT pode ser observada se uma quantidade elevada de nitretos de 

cromo (Cr2N) estiver presente na condição como soldado, esse mesmo autor cita 

valores de CPT entre 40 e 60 º C para soldagens realizadas pelo processo MIG-

MAG. 

As Figuras 58 e 59 apresentam as curvas típicas de densidade de 

corrente com a temperatura da solução de 1mol dm-3 de NaCl, do aço inoxidável 

UNS S32760 como recebido e as amostras soldadas das regiões da ZAC e ZF. 

 

Figura 58 - Curvas de densidade de corrente e temperatura da ZAC em solução de 1mol dm
-3

  de 

NaCl, com a AmRef e em diferentes energias de soldagem. 

20 30 40 50 60 70 80 90

0

200

400

600

800

1000

1200

 

 

 AmZACE
sold

 0,5 

 AmZACE
sold

 1,0 

 AmZACE
sold

 2,0 

 AmRef

D
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 c
o

rr
e

n
te

 (


A
/c

m
2

 )

Temperatura (0C)
 

 Fonte: Próprio autor 

 



97 
 

Figura 59 - Curvas de densidade de corrente e temperatura da ZF em solução de 1 mol dm
-3

 de 

NaCl, com  a AmRef e em diferentes energias de soldagem .
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Fonte: Próprio autor 

 

A ANOVA (método estatístico) realizada a partir destes resultados indicou 

que não houve uma diferença estaticamente significativa que fosse afirmado com 95 

% de confiança o efeito da energia de soldagem sobre a temperatura crítica de pite 

na zona fundida e zona termicamente afetada pelo calor da região da raiz da solda 

de cada amostra que são apresentados nas Figuras 60 e 61. 

Os resultados apresentados na região da ZAC (Figura 60) sem a 

comprovação estatística mostram que as mesmas apresentaram os maiores valores 

de temperatura crítica de pite em relação à região da ZF (Figura 61) que obtiveram 

temperaturas críticas de pite menores. 
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                                Fonte: Próprio autor 

Figura 60 - Efeito da energia de soldagem sobre a temperatura crítica de pite (CPT) 

da ZAC da raiz da junta. 

ZAC- Energia - Temperatura 

Barras v erticais definem o interv alo de confiança de 95 % p= 0,17192

0,5 1,0 2,0

Energia de Soldagem (kJ /mm)

55

60

65

70

75

80

85

90
T

e
m

p
e

ra
tu

ra
 (

º 
C

)

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 61 - Efeito da energia de soldagem sobre a temperatura crítica de pite (CPT) 

da ZF da raiz da junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor  
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6.3.5.  Caracterização pós-ensaio de temperatura crítica de pite 

 

Após o ensaio para a determinação da temperatura crítica de pite, as 

superfícies das amostras foram avaliadas por microscopia ótica (MO), visando 

investigar a possível nucleação e formação de pites. Antes da avaliação por MO, as 

amostras sofreram ataque eletrolítico com solução 40% v/v HNO3. 

A caracterização da superfície das amostras após o ensaio revelou, de 

fato, um ataque corrosivo localizado na superfície, indicando que houve corrosão por 

pites nas amostras quando se aumentou a temperatura do eletrólito devido ao 

ensaio de CPT (Figura 62). Nos aços inoxidáveis e nas ligas com boas propriedades 

de resistência à corrosão, é aceito que além do pH e da concentração de cloreto na 

solução, a temperatura do ambiente constitui um fator essencial para que a 

estabilidade dos pites seja atingida. 

Pelas observações das micrografias da Figura 62, é possível perceber 

que o ataque foi seletivo, ocorrendo na fase ferrítica tanto na região da ZAC (Figura 

62 (b) e(c)) como da ZF (Figura (d)). Verifica-se que a fase α fornece condições mais 

favoráveis para o crescimento do pite do que a fase γ, pois a morfologia indica que 

mesmo aqueles pites que tenham nucleado nos contornos α/γ se propagaram 

através da ferrita. Em outras palavras, o crescimento do pite é impedido pela fase γ. 

Nas micrografias da Figura 61, há indicações da formação de pites nos contornos 

α/γ. 

 

Figura 62 - Micrografias obtidas por MO mostrando pites nas superfícies das amostras de AmRef (a),  

ZFESold1,0  (b) e (c) e ZACESold0,5 (d).Aumento de 200x.
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Fonte: Próprio autor 

 

É sugerido pela literatura que a corrosão por pites na ZF ocorre devido à 

presença de γ2, já que esta fase possui um menor teor de Cr e Mo quando 

comparada com as fases α e γ [97-99] . Porém, como mostra a micrografia da Figura 

63, não se observou a corrosão por pites nas regiões onde houve a precipitação de 

γ2. 

 

Figura 63 - Micrografia da ZF da amostra da região da região da raiz da junta soldada com energia 

de soldagem 1,0 kJ/mm. No houve formação de pites associado às ilhas de γ2 .Aumento de 100x. 

 

Fonte: Próprio autor 
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Como foi mostrado anteriormente, na Tabela 9 da seção 6.2.1, as fases 

α/γ apresentam uma diferença de composição química. Devido a isto, considera-se 

que a corrosão por pites da liga UNS S32760 na região do metal de solda das juntas 

soldadas nas condições avaliadas depende da fase que possui menor resistência. 

Por conseguinte, apartir da composição química das fases α e γ do primeiro e 

segundo passes das energias 0, 5; 1,0 e 2,0 kJ/mm obtidas por EDS realizou-se o 

cálculo do PREN com o intuito para verificar se é aprovado o fato da fase ferrítica 

ser mais suscetível a corrosão por pites na liga estudada, conforme foi observado. 

Estudos realizados por JEONET et al. [99], CERVO et al. [100] e KIM et al.[101] 

mostram que a equação PREN30 = %Cr + 3,3%(Mo + 0,5%W) + 30%N tem se 

apresentado adequada para a avaliação da resistência à corrosão por pites dos aços 

inoxidáveis duplex e superduplex. 

Por este motivo, este critério foi também adotado neste trabalho e o 

resultado dos valores do PREN30 calculados para a ferrita e austenita na região da 

ZF no primeiro passe de raiz e no segundo passe de enchimento da juntas avaliadas 

para todas as condições são apresentadas na Tabela 10. Como não se pôde 

determinar a composição de N, adotou-se que o teor de N da fase α foi de 0,05% 

(limite de solubilidade nesta fase), e que o restante foi particionado para a fase γ. 

Vale ressaltar que esta é uma consideração comum nos estudos envolvendo o 

cálculo do PREN (devido à dificuldade em se determinar o teor de N) e que tem 

apresentado resultados coerentes. 

 

Tabela 10 - Cálculo do PREN30 das fases α e γ das regiões da raiz da ZF do primeiro passe e 

segundo passe de enchimento das juntas soldadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Condição Região 
PREN30 

α γ 

Esold0,5 1º passeRaiz 43,9      44,5 

2º passe 43,3      49,2 

     
Esold1,0 

1º passeRaiz 44,9      50,9 

2º passe 45,3      49,3 

     

Esold2,0 
1º passeRaiz 43,2       45,4 

2º passe 44,1       48,7 

Fonte: Próprio autor 
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Pelo resultado obtido, nota-se que em todas as condições analisadas a 

ferrita possui o PREN30 menor do que o da austenita. Ainda, os maiores valores 

deste parâmetro na fase ferrita são os da energia de soldagem 1,0 kJ/mm. Deste 

modo, nas condições de soldagem multipasse do AISD UNS S32760 realizadas, a 

fase α se comporta como uma região anódica enquanto que a γ é a região catódica 

da microestrutura no ambiente corrosivo avaliado. 

Sumariamente, pelos ensaios de CPT observou-se que a corrosão por 

pites em solução contendo NaCl 1mol dm-3  ocorre tanto na ZAC e ZF da região da 

raiz da junta soldada. A nucleação dos pites e a propagação destes ocorre na fase 

ferrítica, que se comporta como uma região anódica da microestrutura quando a 

temperatura crítica de pite é superada. E os sítios preferenciais para a nucleação 

dos pites não está associada com os nitretos presentes na região da ZAC e também 

com a formação de austenita secundária γ2  presentes na ZF.  

Estudos realizados por GINN, GOOCH at al. [102], mostram que níveis 

bastantes baixos de intermetálicos podem surgir durante a soldagem, e não existe 

uma relação direta entre a fração de volume de fases intermetálicas e a resistência à 

corrosão.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Conforme os objetivos do trabalho que foi utilizar os ensaios 

eletroquímicos para avaliar a energia de soldagem sobre, as características 

microestruturais e sua resistência à corrosão, na região do metal de solda do aço 

inoxidável superduplex UNS S32760 soldadas por meio do processo de soldagem 

multipasse MIG-MAG, são apresentadas a seguir: 

 

 A energia de soldagem foi o fator que mais influenciou no teor de ferrita na 

região da raiz da juntas, havendo uma queda no teor de ferrita com o 

aumento da energia de soldagem. Tal fato ocorre devido à redução na 

velocidade de resfriamento que ocorre nos passes com maior energia de 

soldagem, favorecendo as transformações no estado sólido da ferrita para a 

austenita; 

 

 Na região da zona afetada pelo calor, para todas as amostras soldadas 

houve uma zona de crescimento de grão ferrítico e há a presença de nitretos 

de cromo (Cr2N) finamente disperso no interior do grão ferrítico; 

 

 Foi detectada a presença de fase sigma na zona fundida das amostras da 

energia de 1,0 kJ/mm e de 2,0 kJ/mm e na amostra de 0,5 kJ/mm não foi 

observada tal precipitação;  

 

 Os ensaios eletroquímicos indicaram que a amostra com energia de 

soldagem de 1,0kJ/mm, na região da ZAC e ZF, apresentaram um 

comportamento mais suscetível a corrosão; 

 

 A análise estatística dos resultados das determinações eletroquímicas de 

temperatura crítica de pite seguindo a norma ASTM G150, mostrou que não 

houve uma diferença estatisticamente significativa nas regiões para as 

energias de soldagem nas regiões da ZAC e ZF da raiz da junta soldada; 
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 A nucleação dos pites e sua propagação ocorreu na fase ferrítica que se 

comporta como uma região anódica da microestrutura quando a temperatura 

crítica de pite é superada e os sítios preferenciais para a nucleação dos pites 

não está associada com os nitretos presentes na região da ZAC e também 

com a formação de austenita secundária γ2  presentes na ZF; 

 

 A amostra com energia 0,5 kJ/mm apresentou a menor diferença entre os 

valores de PREN30 das fases, enquanto a maior diferença foi observada na 

amostra 1,0 kJ/mm. Este comportamento pode sugerir uma explicação para 

o melhor desempenho de resistência à corrosão da amostra com energia 0,5 

kJ/mm; 

 

 Em relação à composição química das fases austenita e ferrita não houve 

uma diferença significativa entre os elementos analisados por EDX; 
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