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RESUMO 

 

Estima-se que a produção de aço seja superior a 1.500 milhões de toneladas. 

Dentre eles destacam-se os inoxidáveis, tendo como uma de suas principais 

características a resistência à corrosão, especialmente em ambientes agressivos. 

Assim como a maioria das ligas metálicas os aços inoxidáveis são classificados de 

acordo com sua composição química, sendo os aços inoxidáveis austeníticos os 

responsáveis pela maior parcela de fabricação dentre a categoria. Sua escolha é 

dada devido as excelentes propriedades, destacando, sua resistência à corrosão, à 

oxidação, tenacidade, soldabilidade, entre outras. Como um dos mais empregados, 

os aços inoxidáveis são processados de inúmeras maneiras na indústria, sendo a 

soldagem uma das principais. Diferentes processamentos, bem como diferentes 

elementos de liga fornecem a cada tipo de aço uma propriedade diferente, visto que 

esta tem influência direta com sua microestrutura. Sabe-se que aços inoxidáveis 

austeníticos possuem microestrutura predominantemente austenítica, porém durante 

a solidificação devido à microssegregação de elementos ela pode ser alterada. Uma 

das principais fases formadas durante a solidificação em aços inoxidáveis 

austeníticos é a ferrita delta, derivada da segregação de elementos estabilizadores 

da ferrita. Esta fase tende a minimizar a susceptibilidade de trincas a quente durante 

a solidificação, bem como aumentar a resistência mecânica, porém em detrimento a 

ductilidade, sendo ainda um dos principais mecanismos para a precipitação de fases 

intermetálicas, como a sigma, que tem sua precipitação acelerada quando da 

presença de formações de ferrita delta e é considerada uma fase deletéria, por 

diminuir os parâmetros de resistência e ductilidade dos materiais. Este trabalho 

analisou o comportamento de dois aços inoxidáveis distintos, AISI 316L e 317L, a 

fim de conhecer os efeitos destas fases, bem como seus mecanismos de nucleação. 

Conclui-se que a presença de elementos estabilizadores da ferrita, cromo e 

molibdênio, tendem a acelerar a precipitação da fase sigma a 850°C, bem como 

retardar a redução da ferrita delta na condição solubilizado, 1080°C. Observando-se 

ainda que na presença destas fases o material tem seu limite de resistência 

aumentado, porém com diminuição da ductilidade. 

 

Palavras Chaves: Aço inoxidável austenítico, ferrita delta, fase sigma, soldagem. 

 



 
 

ABSTRACT 

Steel production is estimated to be over of 1,500 million tons per year. Among them, 

stainless steels stand out, having as one of their main characteristics the corrosion 

resistance, especially in aggressive environments. As with most steel alloys, 

stainless steels are classified according to their chemical composition, with austenitic 

stainless steels accounting for the largest manufacturing share among the category. 

Its choice is given due to the excellent properties, highlighting its corrosion 

resistance, toughness, weldability, etc. As one of the most employed, stainless steels 

are processed in different ways into the industry, with welding being one of the main 

ones. Different processes as well as different alloying elements provide to each type 

of steel a different property, since it has direct influence with its microstructure. It is 

known that austenitic stainless steels have a predominantly austenitic microstructure, 

but during solidification due to microsegregation of elements it can be altered. One of 

the main phases formed during solidification in austenitic stainless steels is known as 

delta ferrite, derived from the segregation of ferrite stabilizing elements. This phase 

tends to minimize the susceptibility of hot cracks during the solidification, as well as 

to increase the mechanical resistance, but to the detriment of the ductility, being one 

of the main mechanisms for the precipitation of intermetallic phases, like sigma 

phase, that has its precipitation accelerated by the presence of delta ferrite 

formations and is considered a deleterious phase, as it decreases the resistance and 

ductility parameters of the materials. This work analyzed the behavior of two distinct 

stainless steels, AISI 316L and 317L, in order to know the effects of these phases, as 

well as their nucleation mechanisms. May be concluded that the presence of 

stabilizing elements of ferrite, chromium and molybdenum, tend to accelerate the 

precipitation of the sigma phase at 850°C, as well as to delay the dissolution of the 

delta ferrite in the solution annealing condition, 1080°C. It is also observed that in the 

presence of these phases the material has its tensile strength increased, but with 

ductility reduction. 

Palavras Chaves: Austenitic stainless steels, delta ferrite, sigma phase, welding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aço é um dos materiais mais importantes dentro da engenharia. 

Automóveis, navios, aviões, vasos de pressão, tubulações, estruturas diversas, entre 

outros, são feitos de aço, portanto, bastante importante para o desenvolvimento de 

uma economia, bem como melhorias tecnológicas. A World Steel Association aponta 

que a produção de aço ultrapassou a marca de 1.500 milhões de toneladas em 

2015. Dentre os diversos tipos de aços, destacam-se os inoxidáveis, tendo como 

uma das principais características sua elevada resistência à corrosão (EN 10088-1). 

Essa propriedade deve-se à sua composição química e aos altos teores de alguns 

componentes, como o cromo (Cr), por exemplo, que durante o processo de 

solidificação tendem a criar diferentes microestruturas. As diferenças micro 

estruturais influem diretamente no comportamento desses materiais, portanto,  

visando selecionar o material mais adequado para determinada aplicação, os aços 

inoxidáveis são divididos em cinco grupos principais, sendo classificados de acordo 

com sua composição química, microestrutura e mecanismos de endurecimento. As 

classes são: aços inoxidáveis austeníticos, martensíticos, ferríticos, duplex e 

endurecíveis por precipitação (ASM Alloy Digest Sourcebook: Stainless steel, 2000).  

Dentre as cinco classes, destacam-se os aços inoxidáveis austeníticos, 

representando a maior parcela dentre os aços inoxidáveis (OUTOKUMPU, 2013) e, 

portanto, os mais empregados na fabricação de diferentes componentes na 

indústria. Sua escolha é dada devido à suas excelentes características, destacando-

se sua resistência à oxidação e à corrosão, propriedades mecânicas a temperaturas 

elevadas e tenacidade (MILLS, 1997; SMITH, FARRAR, 1993). As diversas 

aplicações os tornam bastante versáteis, sua tenacidade ao impacto em baixas 

temperaturas os habilita para aplicações criogênicas, boa resistência à corrosão em 

temperaturas elevadas torna-os bastante atrativos para aplicações em ambientes 

agressivos, além de serem imunes ao processo de clivagem (ASM Specialty 

Handbook – Stainless Steel, 1994). Pode ter sua resistência mecânica aumentada, 

bem como ser endurecido por meio de deformação plástica a frio (SILVA E MEI, 

2010), além de apresentar boa soldabilidade. A figura 01 apresenta uma 

microestrutura típica de um aço inoxidável austenítico. 
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Figura 01. Microestrutura do aço inoxidável austenítico 316 na condição solubilizado. 

Ataque Marble (VANDER VOORT, 2007). 

 

  Aços inoxidáveis austeníticos são basicamente constituídos por 

estrutura cristalina cúbica de face centrada (CFC), porém durante sua solidificação 

formações de ferrita, estrutura cúbica de corpo centrado (CCC), podem ser 

encontradas, devido à microssegregação de elementos estabilizadores da ferrita ou 

ferritizantes, tais como cromo, molibdênio, silício entre outros, tendo efeito 

dominante sobre seu desempenho. As formações de ferrita ocorrem na fase 

alotrópica conhecida como ferrita delta (δ). A presença da ferrita δ em pequenas 

quantidades é conhecida por diminuir a susceptibilidade de trincas a quente durante 

a solidificação (HULL, 1967; LUDIN, 1975), bem como aumentar a resistência a 

tração (DELONG, 1974), além de melhorar a resistência à corrosão sob tensão 

(PICKERING, 1976).  

  Um dos principais modelos para prever a microestrutura através de sua 

composição química e também quanto ao efeito dos elementos que favorecem a 

formação da austenita e ferrita é o proposto por Schaeffler (1949), constituído a 

partir de amostras soldadas de aços inoxidáveis, visando prever a quantidade de 

ferrita formada na zona fundida. 

  Uma soldagem bem sucedida de aços inoxidáveis austeníticos deve ter 

ao menos 5% de fração volumétrica de ferrita δ em sua microestrutura (SMITH, 

FARRAR, 1993; SONG, BAKER, MCPHERSON, 1996).  
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  O processo de soldagem é um ponto bastante importante a ser 

estudado durante a seleção correta dos parâmetros de soldagem. Alguns fatores 

como, taxa de aquecimento e resfriamento durante a solidificação ou até mesmo 

tratamento térmico adequado após o processo de soldagem influenciarão a 

precipitação de fases, em especial a fase sigma (σ), podendo ainda ocorrer à 

precipitação de outras fases, tais como: “Chi” (χ) e fase de Laves. Essas fases tem 

relação tanto com a composição química - a quantidade de alguns elementos, como 

o molibdênio (Mo), por exemplo, que tende a influenciar na formação da fase χ 

(LEITNAKER, 1982) - quanto à exposição a temperaturas específicas (HULL, 1973). 

Todas essas fases são consideradas deletérias para o material em termos de 

propriedades mecânicas. A fase σ, por exemplo, que ocorre através da 

transformação da ferrita δ presente na matriz austenítica, tende a fragilizar o 

material, causando trincas na interface austenita-fase σ, diminuindo, portanto, sua 

ductilidade (LEITNAKER, 1982).  

  No presente trabalho foram estudados os aspectos referentes à 

microestrutura, propriedades mecânicas e tratamento térmico dos aços inoxidáveis 

austeniticos 316L e 317L, soldados através do processo Gas Tungsten Arc Welding 

(GTAW), em termos de ferrita δ, verificando os efeitos desta fase no comportamento 

dos materiais em condições determinadas, compreendendo desde a preparação 

para soldagem dos materiais até sua posterior caracterização por diversas técnicas, 

tais como: microscopia óptica (MO), microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

microdureza, entre outras. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivos gerais 

 

Caracterizar qualitativa e quantitativamente os aços inoxidáveis AISI 

316L e 317L quanto à formação de ferrita δ durante o processo de solidificação após 

soldagem, avaliando a relação entre a microestrutura e propriedades mecânicas 

para ambos os materiais com tratamento térmico a 850°C, solubilização a 1080°C e 

sem tratamento térmico. 

  

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Ampliar conhecimento sobre a relação ferrita δ e propriedades 

mecânicas de aços inoxidáveis austeníticos soldados, bem como quanto à formação 

de possíveis intermetálicos. 

Verificar a influência dos elementos estabilizadores da ferrita, tanto na 

formação da ferrita δ, quanto na relação microestrutura/propriedade mecânica. 

Estudar os efeitos do tratamento térmico quanto à redução da fração 

volumétrica da ferrita δ. 

Verificar o efeito da redução da ferrita δ no processo de formação da 

fase σ. 

Efeitos da fase σ na relação propriedade mecânica e microestrutura. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Dentre as principais categorias de aços inoxidáveis, podemos destacar 

os austeníticos como a categoria mais produzida pela indústria (OUTUKUMPU, 

2013), portanto, uma das mais estudadas. Os estudos envolvendo os aços 

inoxidáveis austeníticos e suas aplicações são os mais diversos, desde ortodontia 

(FEITOSA, 2015) até aeroespacial. Podendo destacar seu processamento, 

principalmente quanto às suas alterações durante o processo de soldagem. O 

assunto é considerado tão importante que em 1985 uma revisão feita por D. L. Olson 

citou mais de 169 referências acerca do tema. 

Um dos pontos mais estudados quando se trata de aços inoxidáveis 

austeníticos é a previsão quanto à formação da ferrita δ no metal de solda (MS). 

Uma das primeiras e mais utilizadas propostas acerca da estimativa foi dada por 

Schaeffler (1949), onde um diagrama contendo os campos das fases e linhas 

isoladas de ferrita permitiam a predição do conteúdo de ferrita em uma junta soldada 

utilizando como base a composição química do metal de adição e dos metais de 

base dissimilares.  Basicamente a predição envolve o cálculo do cromo equivalente 

(𝐶𝑅𝑒𝑞) e níquel equivalente (𝑁𝑖𝑒𝑞), portanto, uma equação contendo os elementos 

estabilizadores da ferrita e austenita respectivamente (KOTECKI, 1992). Diversos 

problemas foram encontrados no diagrama de Schaeffler, como por exemplo, não 

considerar o efeito do nitrogênio (N) como estabilizador da austenita, e também o 

tratamento incorreto dado ao manganês (Mn), que ao contrário do previsto pelo 

diagrama não favorece a formação de austenita em alta temperatura em detrimento 

à ferrita, embora estabilize a austenita em baixas temperaturas (KOTECKI, 1992). 

Utilizando como base os estudos de Schaeffler (1949), William T. DeLong propôs em 

1974 a mudança do diagrama, alterando além do modo de medição da ferrita δ de 

porcentagem para o “Ferrite Number” (FN) - uma medida magnética do conteúdo de 

ferrita - o que foi considerado mais preciso que o primeiro modelo proposto por 

Schaeffler, onde a inclusão dos efeitos do N na quantificação dos elementos 

austenitizantes da estrutura torna o diagrama mais preciso, porém limitado em 

comparação ao original no que diz respeito à composição química dos materiais, 

mas ainda incluindo os principais aços inoxidáveis austeníticos (KOTECKI, 1992).  

Desde então alguns estudos acerca do tema propõem a utilização de outros 

diagramas para estimativa da ferrita, podendo-se destacar a revisão do “WRC-1988 
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Diagram” realizada por KOTECKI e SIEWERT em 1992, criando o “WRC-1992 

Constitution diagram for stainless steel weld metals”, que além de propor a inclusão 

dos efeitos do cobre (Cu) como estabilizador da austenita e, portanto, sua ação na 

diminuição do FN, propôs a extensão dos eixos do diagrama para a predição do FN 

em uma gama tão ampla quanto à coberta por Schaeffler que não considera os 

efeitos do nitrogênio, manganês, tampouco do cobre. 

 A presença da ferrita δ em pequenas quantidades em soldas de aços 

inoxidáveis austeníticos é conhecida por evitar trincas a quente durante sua 

solidificação (HULL, 1967; LUDIN, 1975), podendo ainda elevar sua resistência à 

tração (DELONG, 1974). Contudo segundo Pickering (1976) pode influenciar na 

precipitação da fase σ quando aquecida a temperaturas da ordem de 800°C e 

segundo DeLong (1974) reduzir sua resistência ao impacto em aplicações 

criogênicas.  

Temperaturas de envelhecimento entre 750°C e 850°C tendem a 

rapidamente favorecer a formação da fase σ, causando ligeiro aumento na 

resistência à tração e reduzindo significativamente a ductilidade dos aços 

inoxidáveis 316L (KARIMIYAN, FARHANGI, ALLAHYARI, 2007). Portanto, alguns 

dos efeitos provenientes da formação ferrita δ, principalmente aqueles evidenciados 

durante o tratamento térmico pós-soldagem ou quando exposto a temperaturas 

elevadas durante serviço, não são desejáveis, pois tendem a auxiliar na precipitação 

das fases σ e χ, ou carbonetos do tipo M23C6 (GILL, T.P; et. al, 1986). 

Nesse contexto, torna-se oportuno o contínuo estudo dos efeitos da 

ferrita δ em aços inoxidáveis austeníticos, tanto em relação à microestrutura e 

propriedades mecânicas quanto ao tratamento térmico empregado após soldagem. 
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1.3  METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas aprofundadas acerca do tema, a fim de verificar a disponibilidade de 

artigos, livros ou trabalhos acerca do tema proposto, bem como ampliar o 

conhecimento quanto ao tema estudado. 

Para a parte experimental foram preparadas e posteriormente soldadas 

chapas de aço inoxidável austenítico AISI 316L e AISI 317L com cordão de solda 

longitudinal com chanfro em “X”, soldado através do processo GTAW. 

A partir das chapas soldadas foram elaborados diversos corpos de 

prova para análise metalográfica, verificando as regiões do metal de base (MB), e 

zona fundida (ZF), o processo utilizado para soldagem (GTAW), bem como a 

escolha dos parâmetros adequados de soldagem, energia correta, consumível, entre 

outros. Os corpos de prova foram preparados com duas configurações distintas 

(figura 02), uma para verificar a redução da fração volumétrica da ferrita δ na matriz, 

bem como a sua relação com as propriedades mecânicas e microestruturais com e 

sem tratamento térmico de solubilização (figura 02a), e outra para verificar a  

redução da ferrita δ, bem como sua influência quanto à formação da fase σ (figura 

02b).  

 

 

Figura 02. Corpos de prova. (a). Propriedades mecânicas e microestruturais, (b). 

Redução da ferrita. 

 

A preparação das amostras para análise metalográfica foi realizada no 

laboratório de metalurgia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) em uma 

lixadeira semiautomática POLIPAN-2, sendo as amostras lixadas numa sequência 

de lixas com granulometrias de: 240, 320, 400, 600 e 1200 mesh e posteriormente 

polidas com pasta diamantada de granulometria: 1 m. Realizado ataque eletrolítico 

com solução de hidróxido de sódio (NaOH). 
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Imagens obtidas através das técnicas de microscopia óptica (MO), 

microscópio Olympus BX 60, e microscopia eletrônica de varredura (MEV), Jeol - 

modelo JSM-6510, da UPM, microdureza, micro durômetro vickers Pantec HXD 

100TM, e propriedades obtidas no ensaio de tração, máquina universal de ensaio 

Instron KPX, possibilitaram qualificar e quantificar as alterações nas amostras, 

podendo assim relacionar os resultados obtidos. Por meio de um ferritoscópio, 

modelo FISCHER FMP30, foi possível quantificar as concentrações de ferrita δ para 

cada amostra.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capitulo é apresentada a revisão bibliográfica da literatura no que 

diz respeito aos aços inoxidáveis e suas classificações, processos de soldagem, 

tratamentos térmicos, ferrita δ e precipitação de fases.  

   

2.1 AÇOS INOXIDÁVEIS 

 

Os aços inoxidáveis são materiais altamente resistentes à oxidação e 

corrosão em diferentes meios, especialmente na atmosfera ambiente (ATLAS, 

2013). Segundo a EN-10088-1 para que um aço seja considerado inoxidável, este 

deve apresentar em sua composição ao menos 10,5% de Cr e não mais de 1,20% 

de C, podendo ter sua resistência à corrosão aumentada com adições de Ni e Mo, 

dentre outros elementos. Sua inoxidabilidade, ou seja, capacidade de ser resistente 

à oxidação e a corrosão, é dada devido à formação de uma fina e invisível camada 

rica em óxido de Cr, estável na presença de oxigênio. (ASM Alloy Digest 

Sourcebook: Stainless steel, 2000). Uma característica bastante importante é que o 

percentual de Carbono (C) em aços inoxidáveis varia de menos de 0,03% em 

classes conhecidas pelo seu baixo teor de carbono, identificadas com a letra L do 

inglês “Low”, até mais de 1,00% em algumas classes (ASM Alloy Digest Sourcebook: 

Stainless steel, 2000). A figura 03 ilustra de forma resumida as relações entre a 

composição química e as propriedades dos aços inoxidáveis. 
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Figura 03. Relação entre composição química e propriedades dos aços inoxidáveis 

(ASM Alloy Digest Sourcebook: Stainless steel, 2000). 

 

2.1.1 Classificação dos aços inoxidáveis 

 

Historicamente aços inoxidáveis são classificados por sua 

microestrutura a temperatura ambiente, onde é diretamente relacionada à fase 

constituinte predominante em sua estrutura, ou seja, a capacidade dos componentes 

em estabilizar a ferrita ou a austenita (ASM Specialty Handbook – Stainless Steel, 

1994). Ajustes específicos e variações em sua composição química tendem a mudar 

substancialmente suas propriedades e aplicações, o que os torna muito atrativos 

para a indústria em geral, assim, um sistema de numeração foi criado para 

classificação dos aços, conhecido como Unified Numbering System (UNS), 

desenvolvido por organizações internacionais de normatização, como a American 
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Society for testing and Materials (ASTM) e a Society of Automotive Engineers (SAE) 

e a mais conhecida no Brasil, a American Iron Steel Institute (AISI). 

Uma das identificações mais comuns, a do sistema AISI, reconhece os 

padrões de qualidade e série do aço, tendo como base critérios definidos para sua 

fabricação de acordo com sua composição química. As séries mais conhecidas são 

caracterizadas por trés dígitos; 200, 300 e 400, podendo conter um ou dois dígitos 

adicionais indicando uma modificação quanto à sua composição química. 

  Portanto, de acordo com a fase constituinte predominante na sua 

microestrutura, composição química e mecanismos de endurecimento os aços 

inoxidáveis podem ser classificados em cinco grupos, são eles: austeníticos, 

martensíticos, ferríticos, duplex e endurecíveis por precipitação (ASM Alloy Digest 

Sourcebook: Stainless steel, 2000). 

A seguir cada uma destas categorias será apresentada: 

 

Aços inoxidáveis austeníticos 

Considerado o grupo mais utilizado, os aços inoxidáveis austeníticos 

são ligas Fe-Cr-Ni classificados pela AISI como pertencentes às séries 200 e 300, 

onde na série 200 os teores de Ni são parcialmente substituídos por adições de Mn. 

A adição de Ni ao sistema Fe-Cr expande o campo da austenita, permitindo que esta 

seja estável à temperatura ambiente. Sendo este sistema ternário a base para os 

aços inoxidáveis austeníticos e duplex. A figura 04 descreve o comportamento do 

sistema Fe-Cr-Ni. 
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Figura 04. Sistema Fe-Cr-Ni, projeção liquido e sólido (ASM, Metals Handbook Vol 
03, Alloy Phase Diagrams, 2000). 

 

 Sua resistência à oxidação e a corrosão, resistência mecânica a 

quente, elevada tenacidade, conformabilidade e boa soldabilidade são algumas das 

principais características. “Sua estrutura cristalina (CFC) é estabilizada à 

temperatura ambiente pela adição de níquel e outros estabilizadores dessa estrutura 

como manganês, por exemplo.” (SILVA E MEI, 2010, p. 417).  Sua boa resistência 

ao impacto a baixas temperaturas é frequentemente explorada em aplicações 

criogênicas (OUTOKUMPU, 2013), devido à sua estrutura cristalina CFC, onde um 

ponto importante nessas aplicações é não sofrer o processo de transição dúctil-frágil 

(SILVA E MEI, 2010), além de ser amplamente utilizada para aplicação onde as 

temperaturas são elevadas, devido à sua alta resistência em temperaturas elevadas. 

Na condição solubilizado não são magnéticos, devido à sua estrutura austenítica e 

somente podem ser endurecidos por deformação plástica a frio, uma vez que não 

podem ser tratados termicamente, pois não há formação de martensita 
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(PICKERING, 1976). Quando fornecido na condição laminado pode apresentar 

pequeno magnetismo devido à presença de pequenas quantidades de martensita na 

estrutura provenientes do processo de conformação (OUTOKUMPU, 2013).  Sua 

estrutura CFC é imune ao processo de clivagem (ASM, Metals Handbook Vol 11, 

Failure Analysis and Prevention, 2000). A figura 05 apresenta microestrutura típica 

de um dos principais aços inoxidáveis, AISI 304 recozida após trabalho mecânico. 

 

 

Figura 05. Microestrutura de um aço AISI 304 solubilizado durante 5 minutos a 1065º 

C e resfriado ao ar. Grãos equiaxiais de austenita e maclas de recozimento. 250x. 

Ataque 10 ml de ácido nítrico, 10 ml de ácido acético, 15 ml de ácido clorídrico e 

duas gotas de glicerol (VATAVUK, J - Acervo). 

 

Um fenômeno bastante importante nos aços inoxidáveis austeníticos é 

a sensitização, causada pelo empobrecimento de Cr no contorno de grão devido à 

precipitação de carbonetos ricos em Cr. O carboneto precipitado nesta região é 

conhecido como M23C6, descoberto por Westgren (1933, apud PADILHA, 1994). O 

empobrecimento do Cr no contorno e a precipitação podem ser representados 

esquematicamente através da figura 06, esta região sofrerá intensa corrosão, uma 

vez que o potencial anódico é maior nesta região do que no contorno de grão 

(JONES, 1996). 
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Figura 06. Representação esquemática da precipitação de carbonetos de Cr 

(JONES, 1996). 

 

  Os compostos presentes nos contornos podem ser classificados como 

catódicos (nobre), anódicos (menos nobre) ou neutros (nobreza equivalente). Caso 

sejam os anódicos, tendem a atuar como anodos, sendo, portanto preferencialmente 

corroídos, enquanto que o restante (zona empobrecida e matriz) será o catodo. 

Contudo, caso os precipitados sejam catódicos em relação ao restante, constituirão 

os catodos da célula eletroquímica favorecendo, portanto, a corrosão da zona 

empobrecida (PANOSSIAN, 1993). 

  Gentil (2014) destaca a influência de tratamentos térmicos ou 

metalúrgicos em diferentes regiões da superfície, onde acarretará em uma diferença 

de potencial entre essas regiões, sendo uma situação bastante comum em 

processos como a soldagem, já que o aquecimento modificará a natureza das fases 

presentes ou de suas composições, fornecendo, portanto, condições para a criação 

da diferença de potencial. Ainda segundo Gentil (2014) é importante destacar que a 

área anódica não é a do cordão de solda (desde que o MS seja o mesmo que o MB) 

e sim a adjacente a ele. Destaca ainda que a corrosão em torno do cordão de solda 

esta geralmente associada aos aços AISI 304, 309, 310, 316 ou 317 aquecidos em 

temperaturas entre 400-950°C e em seguida empregados em meios corrosivos que 
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atacam os contornos. A figura 07 destaca a influência da temperatura na velocidade 

de resfriamento com a temperatura e quantidade de carbono presente na liga 

 

Figura 07. Curva TTS – Temperatura, tempo, sensitização de um aço inoxidável 

austenítico (GENTIL, 2014). 

 

Ao observar a curva note-se que a faixa de temperatura para 

sensitização é limitada superiormente, isso se deve ao fato de que acima dessa 

temperatura os carbonetos são solúveis na matriz austenítica e, portanto, se 

resfriado rapidamente não haverá tempo para a nucleação de carbonetos no 

contorno, segundo o ASM (Metals Handbook Vol 4, Heat Treating, 2000) o 

tratamento recomendado para eliminação da sensitização é a solubilização, que 

consiste em aquecer o material entre 1010°C a 1120°C dissolvendo assim os 

carbonetos precipitados e seguido de resfriamento rápido, normalmente em água. 

Ainda analisando a figura 07 observa-se que os teores de C influenciam quanto ao 

tempo exposto às temperaturas de sensitização. Em temperaturas inferiores haverá 

a difusão do Cr e consequente formação dos carbonetos no contorno. O ASM 

(Metals Handbook Vol 4, Heat Treating, 2000) ainda destaca a susceptibilidade da 

formação da fase σ nos aços tipo 316L e 317L, devido a presença de Mo, quando 

expostos a temperaturas entre 650°C e 870°C. 

A norma ASTM A262 através da prática A, padroniza a determinação 

da sensitização. Deve ser realizado ataque com ácido oxálico a 10% 1 A/cm² 

durante 60 segundos. A figura 08 ilustra o efeito do nível de precipitação crescente 

em contorno de grão segundo a prática recomendada pela ASTM A 262. 
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Figura 08. Detalhe da prática para determinação de sensitização, desde material não 

sensitizado (a) até alto grau de sensitização (c), aumento 500x. a) Degraus entre 

grãos; b) estrutura de contorno valetada; c) Estrutura dual: Degraus com alguns 

contornos valetados (ASTM A 262). 

 

Aços inoxidáveis austeníticos destacam-se entre os aços inoxidáveis 

em geral, por ser o mais utilizado na indústria (OUTOKUMPU, 2013), tendo sua 

utilização como destacado anteriormente ao fato de possuir suas excelentes 

propriedades (resistência à oxidação e também à corrosão), tenacidade, 

soldabilidade etc., mas além delas fases, tais como: intermetálicos, nitretos, 

carbonetos, sulfetos, boretos e martensitas introduzidas por deformação, podem 

estar presentes e suas quantidades, tamanho, distribuição e forma influenciam 

diretamente nas propriedades do material acabado (PADILHA, 1994). 

 

Aços inoxidáveis martensíticos 

Aços inoxidáveis martensíticos são ligas Fe-Cr, composição similar aos 

ferríticos, porém com altos teores de C, permitindo, portanto o endurecimento por 

tratamento térmico (ASM Alloy Digest Sourcebook: Stainless steel, 2000). São 

classificados pela AISI como pertencentes à série 400, com teores de Cr entre 11% 

a 18% e C até 1,2%. Possui estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (TCC), 
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são magnéticos e possuem baixa soldabilidade, característica que pode ser 

melhorada com adições de Ni e reduções nos teores de C (OUTOKUMPU, 2013).  

Indicados para aplicações onde elevada resistência mecânica, dureza, resistência à 

fadiga com moderada resistência à corrosão e resistência à abrasão ou erosão são 

pré-requisitos, tendo as aplicações mais comuns de aços inoxidáveis martensíticos 

são: cutelaria, instrumentação cirúrgica, componentes de turbinas a gás ou a vapor 

(MODENESI, 2001). A figura 09 destaca a microestrutura de um aço inoxidável 

martensítico. 

 

 

Figura 09. Microestrutura martensítica evidenciando a formação de martensita fina 

dentro dos grãos de austenita (OUTOKUMPU, 2013). 

 

 Aços inoxidáveis ferríticos 

Aços inoxidáveis ferríticos são basicamente ligas de Fe-Cr, sua 

microestrutura é constituída de ferrita, solução sólida de carbono em ferro α, com 

estrutura cristalina Cúbica de corpo centrado (CCC) em temperatura ambiente. 

Segundo o British Stainless Steel Association seus teores de Cr variam de 11% a 

17%, tendo a liga AISI 409 como uma das principais referências quanto ao baixo 

teor de Cr em sua composição. A baixa solubilidade do C na estrutura CCC do ferro 

acentua-se com a adição de Cr, todo o C encontra-se precipitado na forma de 

carboneto de Cr. Segundo o ASM (Metals Handbook Vol 3, Alloy Phase Diagram, 

2000) o Cr é estabilizador da ferrita, e, portanto, atua diretamente em sua 

estabilização, conforme ilustrado por meio da figura 10.  
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Figura 10. Diagrama Fe-Cr (ASM Metals Handbook Vol 3, Alloy Phase Diagram, 

2000). 

 

Ao observar o diagrama da figura 11 pode-se ter a errada impressão de 

que ligas contendo até 11% Cr não existem, o que desprezando os efeitos alfa e 

gamagênicos dos seus componentes facilmente cairia dentro do campo gama (γ), 

gerando, portanto, martensita durante seu processo de solidificação. Contudo 

estudos desenvolvidos por Vatavuk (1996) destacam a importância dos efeitos 

gamagênicos dos elementos intersticiais C e N, uma vez que em teores muito baixos 

na estrutura, promove a contração do campo gama (γ), possibilitando, portanto, ao 

aço ser inoxidável com teores de Cr da ordem de 11% (DEMO, 1977). A figura 11 

destaca o campo gama loop com teores pequenos que C e N. 

 

Figura 11. Diagrama de equilíbrio Fe-Cr para diferentes teores de carbono e 

nitrogênio (DEMO, 1977). 
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  Aços inoxidáveis ferríticos têm aplicações distintas dos austeníticos, 

segundo o ASM (Metals Handbook Vol 13, Corrosion, 2000) em aplicações que 

requerem exposições a temperaturas elevadas, normalmente acima de 315°C 

mudanças metalúrgicas com a ferrita podem ser severamente prejudiciais. Reduções 

em sua dureza são derivadas da precipitação de carbonetos ou reações à 

temperatura de 475°C, também conhecida como “fragilização de 475°C”. (Metals 

Handbook Vol 13, Corrosion, 2000; ABO 1977). Ainda segundo o ASM, o fenômeno 

conhecido como “fragilização de 475°C é causado pela precipitação de uma fase 

intermetálica com composição estimada de 80Cr-20Fe. Outra característica 

importante a ser destacada é a sua susceptibilidade à clivagem, fratura do cristal em 

um plano cristalográfico {100}, devido à sua estrutura CCC (ASM, Metals Handbook 

Vol 11, Failure Analysis and Prevention, 2000).  Contudo as ligas ferríticas 

apresentam boa competividade pelo seu baixo custo devido à ausência ou pouca 

quantidade de Ni presente em sua composição química, comportando-se melhor que 

os austeníticos em aspectos como expansão e condutividade térmica. São materiais 

ferromagnéticos, possuem baixa ductilidade, não podem ser endurecidos por 

tratamento térmico e teores de Cr e Mo altos fornecem excelente resistência à 

corrosão (PECKNER, 1977). 

 

Aços inoxidáveis duplex 

Aços inoxidáveis duplex são ligas Fe-Cr-Ni-Mo, com microestrutura 

bifásica com, aproximadamente, a mesma relação entre as fases ferríticas e 

austeníticas, portanto, combinando algumas das propriedades dos aços inoxidáveis 

austeníticos e ferríticos, como alta resistência mecânica (limite de escoamento 

superior a 480MPa e resistência superior a 650MPa, com alongamento de 25% 

mínimo) e excelente resistência à corrosão.  

Ligas duplex apresentam teores de Cr e Ni que variam entre 18,5% a 

30% e 3,7% a 9%, respectivamente, e até 4,5% de Mo (CHARLES, 1991).  

As aplicações dos aços inoxidáveis duplex são basicamente limitadas 

em função da sua resistência à corrosão por pite (PREN), que varia de 35 a 40, 

onde algumas ligas que possuem PREN maior que 40 são conhecidas como super 

duplex, possuindo todos os demais requisitos dos aços inoxidáveis duplex, porém 

com maior resistência a ataques químicos, destacando-se aqueles provocados por 

soluções aquosas com íons halogênios, muito frequente na água do mar, como o íon 
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cloreto (MARTINS, 2006). A figura 12 ilustra a microestrutura típica de um aço 

inoxidável duplex. 

 

 

Figura 12. Microestrutura aço inoxidável duplex, evidenciando as lamelas de ferrita, 

região escura, e a austenita, região clara. (OUTOKUMPU, 2013). 

 

Aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação 

Segundo o ASM (2000) aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação 

são ligas Fe-Cr-Ni, contendo ainda elementos de liga, tais como alumínio, cobre, 

nióbio ou titânio, responsáveis pelo endurecimento da liga. Inicialmente os 

compostos intermetálicos são dissolvidos na matriz, seguido de resfriamento rápido, 

com o objetivo de manter a solução sólida supersaturada metaestável (austenítica 

ou martensítica), após esse processo inicia-se o envelhecimento, onde controlando 

a temperatura e tempo de exposição tem-se a precipitação controlada dos 

compostos intermetálicos, tendo sua resistência mecânica aumentada. São aços 

comumente utilizados na indústria aeronáutica (peças e componentes estruturais de 

aeronaves), bem como na indústria de óleo e gás. 

 

2.1.2 Influência dos elementos de liga nos aços inoxidáveis 

 

Aços inoxidáveis contêm diferentes elementos de liga que são 

adicionados com o intuito de melhorar as propriedades mecânicas, resistência à 

corrosão ou controlar a microestrutura, portanto, é de fundamental importância 

conhecer os efeitos de cada um desses elementos para conhecer melhor a liga.  

Aços inoxidáveis são basicamente ligas contendo Fe entre 50% a 88% 

(massa), onde com adições de cromo e carbono temos ligas ferríticas e 
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martensíticas e com a adição de níquel temos ligas austeníticas e duplex. 

Concentrações de manganês e silício são comumente encontradas em essas todas 

as ligas. Outros elementos, tais como molibdênio, nióbio, titânio, alumínio, cobre, 

nitrogênio, tungstênio entre outros são adicionados a fim de melhorar a 

maleabilidade, desenvolver características especiais para determinada aplicação, 

aumentar a resistência à corrosão ou influenciar na microestrutura. Até mesmo 

impurezas, tais como oxigênio, enxofre e fósforo têm efeitos sobre o material, 

principalmente sobre a soldabilidade e desempenho. Portanto, é extremamente 

importante que a concentração de qualquer elemento que compõe uma liga seja 

controlada por uma especificação de material, a fim de garantir o desempenho e 

características adequadas da liga (LIPPOLD, 2005). A tabela 01 agrupa os 

elementos de acordo com as fases que estes contribuem para estabilização na 

estrutura, ferrita ou austenita. 

 

Tabela 01 – Relação entre elemento e fase estabilizada  

Elementos Estabilizadores da Ferrita Elementos Estabilizadores da Austenita 

Cromo Níquel 

Molibdênio Manganês 

Silício Carbono 

Nióbio Nitrogênio 

Titânio Cobre 

Alumínio Cobalto 

Vanádio  

Tungstênio  

(LIPPOLD, 2005)  
    

Cromo 

Componente principal de uma liga inoxidável tem como principal 

objetivo aumentar a resistência a corrosão do aço, através da formação de uma 

camada passiva (FeCr)2O3. Quando as concentrações de Cr superam os 10,5% 

(massa) a liga da qual ele faz parte pode ser considerada “inoxidável” em condições 

de temperatura ambiente, podendo ser adicionado em maior quantidade a fim de 

aumentar esta propriedade, como por exemplo, para aplicação em ambientes mais 

agressivos, ambiente marinho, por exemplo, (LIPPOLD, 205). A figura 13 ilustra a 

formação da camada passiva de óxido de cromo. 
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Figura 13. Representação esquemática da formação da camada passiva de óxido de 

cromo (Disponível em: http://www.ghelplus.com.br/atendimento/dica/176/mitos-

sobre-o-inox). 

 

Principal estabilizador da ferrita. Em ligas Fe-Cr quando presente em 

concentrações maiores que 12% (massa) esta será totalmente ferrítica, sendo o 

primeiro elemento a estabilizar esta fase na microestrutura. Em sistemas Fe-Cr-C e 

Fe-Cr-Ni-C seu acréscimo está relacionado ao aumento e retenção da fase ferrítica 

na microestrutura (ASM Metals Handbook Vol 3, Alloy Phase Diagram, 2000).  

O cromo também é conhecido como formador de carbonetos, como o 

M23C6, nitretos, como Cr2N e também fases intermetálicas, conhecidas por promover 

a fragilização dos aços inoxidáveis, as mais conhecidas são, fase σ, χ e de Laves.  

Quanto às propriedades mecânicas, quando presente em grandes 

concentrações, em ligas ferríticas, tende a reduzir tenacidade e ductilidade, 

particularmente quanto carbono e nitrogênio estão presentes (LIPPOLD, 2005) 

 

Níquel 

A principal função do níquel é promover a austenita, tal que 

predominantemente aços inoxidáveis austeníticos ou austeno-ferríticos sejam 

produzidos. Adicionando níquel à liga o campo da austenita tende a se expandir até 

o ponto de ser estável a temperatura ambiente ou abaixo de zero. Ao contrário do Cr 

não é conhecido como formador de carbonetos, nem por promover a precipitação de 

fases intermetálicas, embora existam evidências de que sua presença tende a 

influenciar na cinética da precipitação (PECKNER, 1977). Estudos ainda apontam 

que a presença de níquel em aços ferríticos tende a aumentar à resistência a 
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corrosão, particularmente em meios contendo ácido sulfúrico. Também é conhecido 

por melhora na tenacidade de aços ferríticos e martensíticos, bem como adições de 

até 2% (massa) em ações ferríticos com alto teor de Cr tende a diminuir 

consideravelmente a possibilidade de fraturas na temperatura de transição dúctil-

frágil. Contudo, sua presença também é associada à diminuição da resistência a 

corrosão sob-tensão (LIPPOLD, 2005). 

 

Molibdênio 

Molibdênio pode ser adicionado em diferentes aços inoxidáveis, tendo 

diferentes funções de acordo com a liga. Para aços inoxidáveis austeníticios, 

ferríticos e duplex sua concentração pode variar até 6% (massa) visando um 

aumento na resistência à corrosão, principalmente quanto à corrosão por pites e 

clivagem. Em aços inoxidáveis austeníticos melhora a resistência no trabalho a 

quente, como por exemplo, adicionando 2% (massa) de molibdênio em uma liga 

18Cr-8Ni observa-se um aumento da ordem de 40% da resistência a tração em 

760°C (PECKNER, 1977). Porém sua presença está relacionada a efeitos negativos, 

como a dificuldade no trabalho a quente, em aços inoxidáveis martensíticos é um 

dos principais formadores de carbonetos. Assim como o Cr também é um elemento 

estabilizador da ferrita, portanto, durante a solidificação tende a promover e reter a 

ferrita na microestrutura, o que para aços inoxidáveis martensíticos frações residuais 

de ferrita a temperatura ambiente, tende a resultar em perda de tenacidade e 

ductilidade (LIPPOLD, 2005). Além de ser potencial formador de carbonetos e fases 

intermetálicas, sendo a mais comum delas aquela conhecida como fase de laves 

(Fe2Mo), além das fases χ e σ (FOLKHARD, 1988). 

 

Manganês  

Manganês está virtualmente presente em todos os aços. Nos 

inoxidáveis austeníticos normalmente está presente entre 1% a 2% (massa), já nos 

ferríticos e martensíticos em teores menores que 1% (massa). Adicionado as ligas a 

fim de prevenir a fragilização a quente durante a solidificação, defeito este associado 

à formação de sulfeto de ferro (FeS), que possui ponto de fusão, cerca de 1000°C. 

Uma vez que o enxofre (S) tem maior afinidade pelo manganês do que pelo ferro, 

forma-se o sulfeto de manganês (MnS), com ponto de fusão em torno de 1600°C, 
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portanto, em quantidade suficiente elimina a possibilidade de ocorrência da 

fragilização a quente (LIPPOLD, 2005).  

O manganês é um elemento estabilizador da austenita, porém sua 

atuação está diretamente ligada à presença e a quantidade de níquel na liga. É 

bastante efetivo para estabilizar a austenita a baixas temperaturas, prevenindo a 

formação de martensita, já seu potencial em promover a austenita em altas 

temperaturas também é dependente da composição da liga, não somente do níquel, 

por exemplo, em aço inoxidável austenítico 304 seus efeitos são considerados 

mínimos quanto à promoção da austenita em relação à ferrita.  

Os efeitos do manganês nas propriedades mecânicas são mínimos, 

como o endurecimento por solução sólida com pequeno efeito na fragilidade, bem 

como retarda a formação da fase σ (FOLKHARD, 1988).  Também é adicionado a 

ligas especiais para melhorar a solubilidade do nitrogênio na austenita (LIPPOLD, 

2005). 

 

Silício  

Assim como o manganês o silício está virtualmente presente em todos 

os aços inoxidáveis, tendo como principal função atuar como agente desoxidante, ou 

seja, ao ser adicionado ao aço líquido combina-se com o oxigênio presente, evitando 

a combinação do oxigênio com o carbono o que possivelmente acarretaria no 

aparecimento de bolhas, derivadas do desprendimento de monóxido de carbono 

(CO) ou dióxido de carbono (CO2), para esta função, agente desoxidante, 

normalmente está presente entre 0,3% a 0,6% (massa), não promovendo nenhuma 

das fases nesta concentração, pois abaixo de 1% (massa) seus efeitos tanto na 

estabilização da ferrita quanto da austenita não são claros, já para concentrações 

em massa acima de 1% é conhecido por estabilizar a ferrita. Quando presente entre 

4% a 5% (massa) é conhecido por melhorar a resistência à corrosão (LIPPOLD, 205) 

A presença de silício também acarreta na formação de ferro-silicatos, 

tais como FeSi, Fe2Si, entre outros, bem como intermetálicos, como o Cr3Si, todos 

relacionados à fragilização da estrutura. Outra característica bastante importante é a 

de contribuir para a formação da fase σ com baixos teores de Cr, bem como 

expandir a faixa de temperatura de precipitação desta. Por esses motivos, 

geralmente tem sua concentração em massa limitada a 1% (LIPPOLD, 2005; 

FOLKHARD, 1988). 
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2.2 FERRITA DELTA 

 

A ferrita δ é uma forma alotrópica do ferro que possui estrutura 

cristalina CCC e é magnética, sua formação é dada a partir da segregação de 

elementos estabilizadores da ferrita, como Mo, Si, Cr entre outros, durante a 

solidificação e processamento termomecânico (LIPPOLD, 2005). Sua presença em 

aços inoxidáveis austeníticos, normalmente entre 2% a 10%, é conhecida por 

diminuir a susceptibilidade de trincas a quente durante a solidificação (HULL, 1967; 

LUDIN, 1975), bem como aumentar a resistência a tração (DELONG, 1974), além de 

melhorar a resistência à corrosão sob tensão (PICKERING, 1976). Já para os aços 

que sofreram algum processamento termomecânico espera-se que seu teor seja 

inferior a 3% (LIPPOLD, 2005).  

A presença de frações de ferrita δ na microestrutura pode ser benéfica 

ou prejudicial, dependendo da aplicação, fração volumétrica (quantidade) e local, MS 

ou MB, no caso de um material soldado. Sabe-se que em pequenos teores reduz a 

susceptibilidade de trincas a quente, melhora a resistência à tração entre outras, 

porém em certas condições aumenta a susceptibilidade à corrosão da região 

soldada, bem como uma fragilização resultante da precipitação de fases 

intermetálicas, principalmente a fase σ, que tem como principal mecanismo de 

crescimento seu crescimento a partir da ferrita δ→σ. A figura 14 representa 

esquematicamente a solidificação da ferrita δ no metal de solda de um aço 

inoxidável A 316 (PIATTI, 1990). 

 

 

Figura 14. Representação esquemática tridimensional da ferrita δ, rede contínua, no 

metal de solda (PIATTI, 1990). 
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  A fim de auxiliar na predição quanto à formação da ferrita δ na região 

solidificada, alguns modelos foram propostos tendo como base a composição 

química das ligas, especificamente os efeitos dos elementos estabilizadores da 

ferrita e austenita, Creq e Nieq, dentre eles destacam-se; Schaefler (1949), DeLong 

(1974) e o “WRC-1992”, desenvolvido por KOTECKI e SIEWERT em 1992, sendo a 

microestrutura determinado em função da localização do ponto (Creq e Nieq) no 

diagrama. As figuras, 15, 16 e 17 referem-se aos diagramas propostos por Schaefler 

(1949), DeLong (1974) e Kotecki e Siewert (1992), respectivamente.  

 

Figura 15. Diagrama de Schaefler (SCHAEFLER,1949). 

 

Figura 16. Diagrama DeLong (DELONG, 1974). 
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Figura 17. Diagrama WRC-1992 (KOTECKI, 1992). 

 

2.3  SOLDAGEM 

 

Segundo a American Welding Society (AWS), soldagem pode ser 

definida como um processo de união que produz a coalescência de um ou mais 

materiais pelo aquecimento dos mesmos até sua temperatura de soldagem, com ou 

sem aplicação de pressão, ou somente pela aplicação de pressão, e com ou sem 

uso de metal de adição. Ainda conforme a AWS solda é a coalescência localizada 

de materiais (metais ou não metais) produzida ou pelo aquecimento destes até a 

temperatura de soldagem, com ou sem pressão, ou apenas pela aplicação de 

pressão, utilizando-se ou não metal de adição, portanto, o termo soldagem pode ser 

atribuído à ação, e o termo solda ao resultado desta ação.  

Dentro da soldagem uma importante característica do material que 

deve ser observada antes da realização de qualquer ação é conhecer sua 

soldabilidade, que é a capacidade de um material ser soldado sob determinadas 

condições de fabricação, garantindo desempenho e comportamento adequados 

quando em serviço.  

 

2.3.1 Processos de soldagem 

 

Basicamente os processos de soldagem são divididos em dois grupos, 

sendo o método de como a solda será produzida fator determinante para apontar a 
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qual grupo o processo pertence.  Os dois grupos são: (1) Processos de soldagem 

por pressão (ou deformação) e (2) Processo de soldagem por fusão, ou sem 

pressão. No primeiro como sugerido, consiste em deformar a superfície de contato, 

permitindo, portanto, a interação dos átomos, podendo os materiais serem 

aquecidos a fim de facilitar a deformação (solda) da superfície de contato, conforme 

indicado pela figura 18 (MODENESI, 2006).  

 

Figura 18. Representação esquemática soldagem por pressão (MARQUES, 2005) 

 

O processo de soldagem por fusão consiste na aplicação de calor 

localizado na região onde se deseja realizar a união até que exista a fusão entre o 

metal de adição (quando utilizado) e o metal de base, produzindo, portanto, uma 

nova região, denominada zona fundida. A figura 19 ilustra o processo de soldagem 

por fusão (MODENESI, 2006).  

 

Figura 19. Representação esquemática soldagem por fusão (MARQUES, 2005) 

 

A figura 20 de Messler (1999) agrupa os processos de soldagem de 

acordo com suas características principais. 
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Figura 20.  Processos metalúrgicos de união (MESSLER, 1999) 

 

2.3.1.1 Processo de soldagem GTAW 

 

O processo de soldagem GTAW, ou Tungsten Inert gas, TIG, é um 

processo onde a união das peças metálicas, solda, é obtida pelo aquecimento e 

fusão destas estabelecidas por um arco elétrico entre um eletrodo não consumível 

de tungstênio e a peça, podendo ou não haver adição de material, caso exista o 

material de adição é denominado eletrodo consumível. A proteção do eletrodo e da 

poça de fusão é feita por um gás inerte, comumente argônio, podendo existir a 

mistura de gases inertes (Argônio e hélio). O processo GTAW pode ser utilizado em 

duas formas, manual ou mecanizada, sendo considerado um dos processos a arco 

que permite melhor controle das condições operacionais (controle de calor, adição 

de consumível, a inexistência de reações metal-gás e metal-escória, além da pouca 

geração de vapores o que fornece uma melhor visibilidade ao soldador/operador), 

sendo possível a realização de soldas de alta qualidade e excelente acabamento, 

especialmente em junta de pequenas espessuras (Inferior a 10 mm) e passes de 

raiz (Primeiro passe em uma soldagem multipasses). O processo de soldagem 

GTAW pode ser feito utilizando corrente continua (CC- ou CC+) ou corrente 
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alternada (CA), sendo que cada uma dessas alternativas irá influenciar diretamente 

os mecanismos de emissão de elétrons e consequentemente nas características de 

soldabilidade. A figura 21 representa esquematicamente o processo, bem como a 

tabela 02 destaca as vantagens, desvantagens e aplicações do processo GTAW 

(MARQUES, 2005). 

 

Figura 21. Representação esquemática soldagem por fusão (MARQUES, 2005) 

 

Tabela 02 – Vantagens, limitações e principais aplicações do processo GTAW  

Vantagens e Limitações Principais aplicações 

Soldagem sem metal de adição Soldagem de precisão ou de elevada 
qualidade 

Mecanização e automação do processo Soldagem de peças de pequena 
espessura 

Produz soldas de qualidade e excelente 
acabamento 

Soldagem de ligas especiais e não 
ferrosas 

Pouca ou nenhuma limpeza após 
soldagem 

Soldagem de raiz em peças de grande 
espessura, bem como tubulações 

Pode ser utilizado para soldar a maioria 
dos metais 

 

Permite a soldagem em qualquer 
posição 

 

Custo do consumível e equipamento 
elevados 

 

Rendimento baixo para solda de grande 
extensão 

 

(MARQUES, 2005)    
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2.4 TRATAMENTO TÉRMICO 

 

Operações de aquecimento e resfriamento controlados, com o objetivo 

de alterar as características, físicas ou mecânicas dos aços e ligas especiais sem 

que sua forma do produto final seja alterada, são chamadas de tratamento térmico. 

Quando na ocorrência de conformação mecânica e aquecimento, são chamadas de 

tratamentos termomecânicos. 

Aços e ligas especiais podem receber diversos tipos de tratamento, 

visando à otimização de suas propriedades. Esses tratamentos englobam uma 

ampla faixa de temperatura, desde o tratamento subzero (temperaturas abaixo de 

0°C) para estabilização, até a austenitização de alguns aços a 1280°C, como os 

aços rápidos, por exemplo. Outrossim, diferentes taxas de resfriamento são 

empregadas, que combinadas as temperaturas e tempo de aquecimento, permitem 

a obtenção exata da estrutura desejada, além é claro dos equipamentos utilizados 

para aquecimento e controle que também terão forte influência nos resultados 

(SILVA E MEI, 2010), mas estes não serão objeto de discussão devido às suas 

constantes evoluções. 

   

2.4.1 Solubilização 

 

O tratamento típico para aços inoxidáveis é o de solubilização, que 

consiste em aquecer o material a uma temperatura suficientemente elevada, a fim 

de promover a redução de um ou mais elementos de liga e em seguida resfriamento 

de maneira apropriada, que evite a reprecipitação dos compostos dissolvidos. O 

tratamento de solubilização dentre algumas características é empregado visando 

melhorar as condições de trabalho a frio, usinabilidade, propriedades mecânicas ou 

elétricas e ainda para garantir estabilidade dimensional. (ASM, 2000).  

O tratamento térmico de solubilização pode, portanto, ser empregado 

nos casos que se deseja uma recristalização da região encruada, bem como 

dissolver intermetálicos na estrutura, fornecendo em ambos os casos uma condição 

otimizada quanto a ductilidade, bem como resistência a corrosão. Em peças 

fundidas e chapas de grande espessura de aços inoxidáveis austeníticos, devido à 

presença do Cr o material tende a apresentar quantidades relativamente elevadas 

de ferrita δ, onde o tratamento de solubilização tende a reduzir as concentrações e 
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com isso gerar um aumento na ductilidade e evitar precipitação de fases 

intermetálicas que se formam ou tem sua formação acelerada na presença da ferrita 

δ (MODENESI, 2001). 

 

2.5 PRECIPITAÇÃO DE FASES 

 

Reações de precipitação são de grande importância na engenharia de 

materiais. Fenômeno este que pode ocorrer em diferentes ligas, quando uma fase 

(por exemplo, γ para aços) transforma-se em um sistema de fases (γ + α) quando 

submetido a temperaturas elevadas (ASM, Metals Handbook Vol 09, Metallography 

and Microstructures, 2004). A fase precipitada pode em muitos casos ter a mesma 

estrutura cristalina da matriz, porém diferencia-se pela sua composição e parâmetro 

de rede. Segundo o ASM as propriedades da liga após precipitação de fase são 

diretamente relacionadas ao tipo, tamanho, morfologia e sua distribuição na matriz. 

Sabe-se que os aços inoxidáveis austeníticos, mesmo após 

solubilização não possuem matriz completamente austenítica. Devido à influência 

dos elementos de liga, a matriz terá frações de ferrita δ, tanto em peças brutas de 

fundição como em peças soldadas, sendo esta importante para evitar o 

aparecimento de trincas a quente durante a solidificação (HULL, 1967; LUDIN, 

1975). As concentrações de ferrita δ variam de acordo com a velocidade de 

solidificação, bem como a presença de elementos que a estabilizam, destacando-se 

Cr, e Mo. Segundo Padilha (1994) as fases intermetálicas mais frequentes em aços 

inoxidáveis austeníticos são: Fase σ, χ e fase de Laves (η), todas precipitadas entre 

500°C e 900°C, como ilustrado por meio da figura 22 de WEISS (1972). 
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Figura 22. Diagrama TTT de um aço A 316L solubilizado a 1260° por 1,5h (WEISS, 

1972). 

 

2.5.1 Fase sigma 

 

Constatada em 1907 por Treischke e Tamman em sistemas Fe-Cr e 

observada mais tarde, em 1927, por Bain e Griffiths em sistemas ternários, Fe-Cr-Ni, 

sendo identificada como muita dura e frágil, a fase σ só recebeu este nome em 1936 

pelos pesquisadores Jett e Foote, estudiosos do sistema Fe-Cr. A fase σ possui 

estrutura cristalina tetragonal de corpo centrado (TCC), com 30 átomos por célula 

unitária, precipitada entre 600°C e 1000°C (DUHAJ, 1968). 

A fase σ pode aumentar a dureza e diminuir a ductilidade (LEE, 2003), 

portanto, indesejável para a maioria das aplicações, exceto para casos específicos 

onde um aumento de dureza através da precipitação seja desejável (GILMAN, 

1951). Não magnética e termodinamicamente estável a partir de aproximadamente 

950°C, quando também é possível verificar sua máxima fração volumétrica. Quando 

exposta a temperaturas acima de 950°C a 1000°C a fase σ volta a ficar instável, pois 

está próxima à temperatura de solubilização do aço inoxidável, ASM (Metals 

Handbook Vol 04, Heat Treating, 2000.). 

Rica em Cr, Mo e silício (Si), elementos estabilizados da ferrita, a 

formação da fase σ se dá inicialmente a partir da ferrita δ presente na microestrutura 

(ELMER, PALMER e SPECHT, 2007), podendo ainda ser atribuído o fato da 

velocidade de difusão do Cr ser muito maior nesta fase (ferrita δ) do que na 



56 
 

austenita (WANG et al., 2003). Com a nucleação e crescimento a partir da ferrita δ 

presente na microestrutura, tem-se ainda a transformação eutetóide da ferrita δ, que 

ao se transformar em fase σ induz ao empobrecimento de Cr e Mo (elementos 

estabilizadores da ferita), tendo portando nesta reação uma fase com baixo teor de 

Cr e Mo, porém com o Ni residual da ferrita δ, assim, tem-se a seguinte, δ→ σ+γ2 

(GRAY et al, 1978). A fase γ2 é chamada de austenita secundária devido a sua 

composição química ser diferente da austenita original, γ (WAGNER, 1984). Por fim 

o terceiro mecanismo de formação da fase σ é a partir da austenita, após o consumo 

total da ferrita na estrutura, a precipitação continua na austenita, uma vez que a fase 

também possui Cr e Mo, situação evidenciada através de estudo (THORVALDSSON 

et al., 1985), onde um aço SAF 2205 envelhecido a 850°C por mais de 9h revelou 

crescimento na fração volumétrica de fase σ, mesmo após o consumo de toda a 

ferrita na matriz, podendo o aumento da fase σ ser relacionado ao continuo aumento 

da dureza do material.  

A figura 23, GRAY et al, 1978, ilustra a microestrutura de um aço AISI 

304 envelhecido a 650°C por 31000h, evidenciando a transformação δ→ σ+γ2. 

Estudos conduzidos por POHL, STORZ e GLOGOWSKI (2007) destacam que a 

morfologia da fase σ varia com a temperatura de precipitação, através da figura 24, 

pode-se observar as alterações morfológicas em relação às temperaturas de 

exposição. 

 

 

Figura 23. Microestrutura de um aço AISI 304 envelhecido a 650°C por 31000h, 

evidenciando a transformação δ→ σ+γ2 (GRAY et al, 1978).  
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Figura 24. Morfologia da fase σ de acordo com o tratamento isotérmico realizado; (a) 

950°C, compacta e uniforme, (b) 850°C, pontos e lamelas, (c) 750°C, “Coral-Like”. 

(POHL, 2007).  

 

A figura 25 destaca a formação da fase σ em um aço inoxidável 

austenítico, AISI 316L laminado, evidenciado sua formação a partir da ferrita δ, além 

de sua morfologia característica, bem como contraste entre elas (HSIEH, 2012). 

Observa-se ainda que a fase σ possui um aspecto amarronzado. 

 

 

Figura 25. Morfologia típica da precipitação da fase σ em um aço AISI 316 laminado 

(HSIEH, 2012) 
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A figura 26 ilustra os efeitos de aglomerações de fase σ na região 

soldada de um aço inoxidável 316L, destacando que esses agrupamentos tendem a 

intensificar a formação de fissuras secundárias (KARIMIYAN, 2007)  

 

 

Figura 26. MEV da região soldada de um aço 316L, evidenciando a formação de 

fissuras secundárias devido à aglomeração da fase σ (KARIMIYAN, 2007) 

 

2.5.2 Fase chi 

 

Com estrutura cúbica, tipo alfa manganês, a fase χ contém 58 átomos 

por célula unitária e foi identificada pela primeira vez por Andrews (1949, apud 

PADILHA, 1994) em resíduos extraídos de aços inoxidáveis Cr-Ni-Mo.  

Sua precipitação ocorre antes da formação da fase σ, entre 750-850°C, 

sendo uma fase termodinamicamente instável e formada na interface ferrita/ferrita, 

crescendo dentro da ferrita (POHL, 2007), sendo Mo e Ti aparentemente os únicos 

elementos que colaboram para sua formação, podendo ainda o nióbio, na presença 

desses elementos (Mo e Ti) promover seu aparecimento (VATAVUK, 1986). Ao 

contrário da fase σ a fase χ pode dissolver carbono, sendo classificada por 

Goldschmidt (1967, apud PADILHA, 1994) como carboneto do tipo M18C, ainda 

podendo ser coerente com a matriz. Tem empacotamento determinado por fatores 

eletrônicos, com relações elétron/átomo entre 6,3 e 7,6, com relações de raio entre 

1,017 e 1,207 (PADILHA, 1983). A fase χ favorece a precipitação da fase σ, sendo 

esta última, portanto, nucleada a partir da primeira, como ilustrado pela figura 27. 
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Figura 27. Precipitação da fase χ e crescimento da fase σ a partir da primeira, em 

um aço inoxidável duplex (POHL, 2007).  

 

  Apesar do número de estudos acerca da fase χ ser inferior quando 

comparado à fase σ, seus efeitos nas propriedades dos aços são considerados 

deletérios, fragilização e empobrecimento da matriz em Cr, Mo,Ti, Nb e V, assim 

como a fase σ. 

 

2.5.3 Fase de laves 

 

As fases de laves formam um grande grupo de compostos 

intermetálicos, AB2, podendo possuir uma das três seguintes estruturas: C15 

(Cu2Mg), C14 (MgZn2) e C36 (MgNi2), sendo a primeira cúbica e as duas últimas 

hexagonais. As fases mais frequentes em aços inoxidáveis austeníticos são as do 

tipo MgZn2 – Fe2Mo, Fe2Nb e Fe2Ti  ou a mistura entre as duas primeiras, Fe2 

(Nb,Mo), ocorrendo para relações elétron /átomo entre 6,33 e 8 (PADILHA, 1994).   

“A fase de Laves, embora também acarrete perda de ductilidade e 

empobrecimento da matriz em Mo, Ti e Nb, causa considerável endurecimento por 

precipitação”. (PADILHA, 1994, p. 95). A figura 28 ilustra o arranjo da rede de 

átomos em cada uma dos grupos que compõem a fase de Laves. 

 



60 
 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 28. Representação esquemática da rede de átomos A e B. (a) Estrutura tipo 

C15 (b) Estrutura tipo C14; (c) Estrutura tipo C36 (JOHNSTON, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MATERIAIS 

 

Os materiais estudados ao longo deste trabalho são duas ligas de aço 

inoxidável austenítico, AISI 316L e 317L, ambos fornecidos por colaboradores na 

forma de chapas com as dimensões ilustradas pela figura 29.  As principais 

diferenças entre eles são as quantidades de Cr e Mo, onde o 317L pode possuir 

uma quantidade maior % em massa de ambos constituintes. A tabela 03 indica a 

composição química em % massa dos materiais utilizados no trabalho, obtidos por 

espectrometria de fluorescência de raios-X. A composição química dos materiais 

utilizados atende os requisitos do código ASME Sec. II Part. AI SA240/240M, 316L e 

317L respectivamente.  

 

Figura 29. Detalhe das dimensões, em mm, dos materiais como recebido. 

Tabela 03 – Composição química dos aços inoxidáveis AISI 316L e 317L 

obtida por meio de espectrometria de fluorescência de raios X no material 

como recebido. 

% Massa C Mn Si P S Cr Ni Mo 

AISI 316 L 0,015 1,33 0,83 0,023 0,02 16,83 9,95 1,98 

AISI 317 L 0,018 1,42 0,85 0,017 0,02 17,91 11,31 3,16 

   

  Os materiais assim que recebidos foram preparados para soldagem. 

Ambos os materiais foram preparados com um chanfro em “X” e posteriormente 

soldados pelo processo GTAW. A composição química dos consumíveis utilizados 
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no processo de soldagem é destacada por meio da tabela 04. A composição química 

dos consumíveis utilizados atende os requisitos do código ASME Sec. II Part. C SFA 

5.9, 316L e 317L respectivamente. 

 

Tabela 04 – Composição química dos consumíveis utilizados. 

% Massa C Mn Si P S Cr Ni Mo 

AISI 316 L 0,023 1,63 0,493 0,021 0,006 18,31 11,12 2,62 

AISI 317 L 0,010 1,50 0,44 0,022 0,010 18,70 13,57 3,54 

   

A região do metal de solda também foi verificada, seus valores são 

apresentados na tabela 05. 

 

Tabela 05 – Composição química no metal de solda obtida por espectrometria 

de fluorescência de raios X 

% Massa C Mn Si P S Cr Ni Mo 

AISI 316 L 0,018 1,59 0,74 0,02 0,01 18,21 11,29 2,49 

AISI 317 L 0,021 1,54 0,69 0,018 0,015 18,58 12,58 3,02 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Espectrometria de fluorescência de raios x 

 

A análise por fluorescência de raios x, conhecida como Positive 

Material Identification ou apenas PMI, é uma técnica bastante utilizada na indústria 

devido à portabilidade do equipamento de teste e a facilidade na obtenção de 

resultados, uma vez que pode ser aplicada em diversos tipos de amostras (estado 

sólido e liquido) sem a necessidade de uma longa preparação da amostra. Está 

técnica permite a análise qualitativa e quantitativa e se baseia na medição das 

intensidades dos raios x característicos emitidos pelos elementos que constituem a 

amostra (MELO JUNIOR, 2007).  

As análises dos materiais no estado recebido e após soldagem foram 

realizadas por meio de um espectrômetro cedido pela empresa Sulzer do Brasil, 

modelo NITON™ XL3t XRF Analyzer fabricado pela thermo Fisher Scientific, com o 

objetivo de identificar qualitativamente a composição química dos mesmos. A figura 

30 ilustra uma medição sendo realizada. 

 

 

Figura 30. Espectrômetro de fluorescência de raiosx 
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3.2.2. Preparação e corte 

 

A preparação para soldagem é de extrema importância, uma vez que 

alguns requisitos específicos devem ser atendidos, tais como, dimensão da face da 

raiz, ângulo do bisel, abertura da raiz etc. A figura 31 ilustra o tipo de chanfro 

utilizado na preparação da junta, um chanfro em X sua escolha deve-se ao fato das 

dimensões do material como recebido e por ser a geometria mais adequada para 

penetração total do consumível durante a soldagem, permitindo a manipulação do 

suporte do eletrodo a fim de obter a fusão adequada da face do chanfro, 

minimizando ainda possíveis contrações causadas durante a soldagem, uma vez 

que a possibilidade de alternar os lados soldados entre passes reduz a ocorrência 

deste fenômeno. 

 

Figura 31. Detalhe da configuração do chanfro utilizado na preparação para 

soldagem, medidas em milímetros (Chanfro em X). 

 

A preparação para soldagem foi realizada na escola Senai Alfried 

Krupp, situada na cidade de Campo Limpo Paulista, com o auxílio do Prof. Eng. 

Paulo Fausto Vasconcelos, em um centro de usinagem do fabricante ROMI, modelo 

Discovery D600. A preparação final dos materiais para soldagem é representada 

abaixo conforme figura 32. 
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Figura 32. Representação esquemática da preparação final dos materiais para 

soldagem. 

 

3.2.3. Parâmetros de soldagem 

 

Um dos principais aspectos para que se obtenha uma solda de 

qualidade, ou solda sã, é a correta seleção dos parâmetros de soldagem. Segundo o 

ASME sec. IX para definir os parâmetros e a qualificação do procedimento de 

soldagem algumas variáveis são essenciais, tais como: Tipo de junta, abertura da 

raiz, ângulo do bisel, material de base, espessura, tipo de eletrodo, corrente, posição 

de soldagem, energia de soldagem etc. Portanto, a tabela 06 apresenta os 

parâmetros de soldagem utilizados em cada material para sua soldagem. A 

soldagem foi realizada por soldadores qualificados segundo as diretrizes do ASME 

sec. IX com a colaboração da empresa Incase.  
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Tabela 06 – Especificações de procedimento de soldagem – 316L e 317L 

Processo de Soldagem GTAW (TIG) 

Tipo Manual 

Tipo de junta Topo – Chanfro em X 

Cobre junta N/A 

 
Metal de base 

Especificação do material e grau SA 240 TP 316L / 317L 

Soldado com especificação, tipo e grau SA 240 TP 316L / 317 L 

Classificação do metal de base, P-n° 08 

Gr-n° 01 

Faixa de espessura Metal de base 1,6 a 25 mm 

Metal depositado < 16,00 mm 

 
Metal de adição 

Classificação do metal de solda, F-n° 06 

A-n° 08 

Especificação AWS (SFA) 5.9 

Classificação AWS ER 316L / 317 L 

 
Pré Aquecimento 

Temperatura de pré-aquecimento mínima (°C) 15 

Temperatura de interpasse máxima (°C) 150 

Manutenção do pré-aquecimento (°C) 15 a 150 

Temperatura do pós-aquecimento (°C) N/A 

 
Metal de adição 

Camada de 
Solda 

Processo Classificação 
AWS 

Ø mm. Corrente (A) Faixa de 
tensão (V) 

Velocidade 
(mm/min) 

Heat Imput Max 
( J/mm) 

RAIZ GTAW ER 316L 3,2 180-200 10-14 150-200 1230 

ENCH GTAW ER 316L 3,2 180-200 10-14 130-150 1292 

ACAB GTAW ER 316L 3,2 180-200 10-15 130-150 1384 

Posições Todas 

Progressão de Soldagem Ascendente 

 
Características Elétricas 

Tipo de corrente Contínua 

Polaridade Direta 

Tipo de eletrodo de tungstênio (classificação 
AWS) e diâmetro 

EWTH-2 – Ø3,00 mm 

Calor imposto (J/mm) 1384 

 
Gás 

Gás de proteção (%) Argônio 

Gás de proteção da raiz (%) Argônio 

Vazão (L/minuto) 12 a 16 
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3.2.4. Preparação dos corpos de prova 

 

A preparação dos corpos de prova iniciou-se após o término da 

soldagem, onde como dito anteriormente duas configurações distintas foram 

utilizadas, uma para verificar a redução da fração volumétrica da ferrita δ na matriz, 

bem como a sua relação com as propriedades mecânicas e microestruturais com e 

sem tratamento térmico (figura 03a), e outra para verificar a redução da ferrita δ, 

bem como sua influência quanto à formação da fase σ (figura 03b).  

Todos os corpos de prova foram retirados da seção transversal à solda, 

como indicado na figura 33. Os corpos de prova utilizados para ensaio de tração 

foram usinados em um centro de usinagem do fabricante ROMI, modelo 

DiscoveryD600, com o objetivo de manter um controle sobre as dimensões 

especificadas e detalhadas na figura 36 foram ao todo usinados 30 corpos de prova 

para ensaio de tração, sendo 15 de cada material. Os corpos de prova para ensaio 

de tração foram numerados de 1 a 30, sendo os 15 primeiros de AISI 316L e os 

demais de AISI 317L, a tabela 07 detalha o número do corpo de prova, bem como 

tratamento térmico submetido e material. Para verificar a redução foram preparados 

28 corpos de prova, portanto, 14 para cada material, a figura 34 indica as dimensões 

dos corpos de prova confeccionados.  

 

Figura 33. Representação esquemática da retirada dos corpos de prova. 
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3.2.5. Preparação metalográfica 

 

As amostras extraídas de acordo com a representação esquemática da 

figura 15, portanto, com o cordão na seção transversal e com as configurações e 

dimensões ilustradas pelas figuras 16 e 18, foram preparadas para metalografia, por 

meio de lixamento, polimento e posterior ataque eletrolítico, com objetivo de serem 

estudadas pelas técnicas de microscopia óptica, eletrônica de varredura e 

microanálise EDS. 

A preparação das amostras foi realizada no laboratório de metalurgia 

da UPM em uma lixadeira semiautomática POLIPAN-2, sendo as amostras lixadas 

numa sequência de lixas com granulometrias de: 240, 320, 400, 600 e 1200 mesh e 

posteriormente polidas com pasta diamantada de granulometria: 1 m.   

Após o polimento das amostras realizou-se o ataque eletrolítico a fim 

de revelar a microestrutura do material. Segundo Vander Voort (2007) ataques com 

solução de NaOH são eficientes tanto para verificação de frações de ferrita δ em 

matrizes austeníticas, quanto para identificar precipitações da fase σ. A solução 

utilizada para o ataque eletrolítico foi preparada com concentração de 40% de NaOH 

em água destilada, utilizando uma tensão de 3V com corrente aberta durante 10s, 

posteriormente as amostras foram lavadas em água, álcool etílico e secadas com ar 

quente. Foram atacadas amostras em todas as condições, sem e com tratamento 

térmico, para todos os casos foram polidas pouco antes do ataque a fim de evitar a 

oxidação da superfície preparada. 

 

3.2.5.1. Microscopia óptica 

 

A técnica de microscopia óptica é uma ferramenta muito importante no 

estudo das características metalúrgicas e microestruturais, auxiliando, portanto, nas 

primeiras análises logo após o término da preparação metalográfica.  

As amostras foram analisadas por meio da técnica, MO, nas condições 

“antes” e “pós” tratamento térmico, 850°C e 1080°C, avaliando-se a condição 

microestrutural inicial e posteriormente as modificações oriundas dos tratamentos 

isotérmicos, bem como analisar e quantificar a formação de ferrita δ das amostras.  

As análises pela técnica de microscopia óptica foram realizadas por um 

microscópio óptico Olympus BX 60 do laboratório de metalurgia da UPM e do 
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microscópio óptico Carl Zeiss Axios Vert 40 Mat com software AxiosVision 4.8.2, 

este último utilizado para quantificar às formações de ferrita presente nas amostras, 

ambos cedidos pela empresa SULZER BRASIL S/A. 

 

3.2.5.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura, conhecida como 

MEV, tem como uma das principais vantagens à possibilidade de analisar um 

material com aumentos elevados e grande profundidade de foco, fornecendo 

características tridimensionais às amostras, além da possibilidade de realizar a 

análise por EDS. 

As informações obtidas são derivadas da captação e processamento 

do sinal proveniente da interação com a amostra. Assim, foram utilizadas tanto as 

técnicas de imagens por elétrons retroespalhados quanto secundários, esta última 

fornece uma resolução melhor e uma imagem de interpretação mais simples devido 

ao forte efeito topográfico proporcionado. 

A microscopia eletrônica de varredura foi, portanto, utilizada com o 

objetivo de estudar os detalhes microestruturais, principalmente quanto às 

informações provenientes dos contornos de grão, as formações de ferrita δ e fase σ, 

bem como analisar as superfícies de fratura após os ensaios de tração.  

As análises foram realizadas utilizando o MEV do fabricante Jeol, 

modelo JSM-6510, disponível no laboratório de engenharia de materiais da UPM. 

 

3.2.5.3. Microanálise EDS 

 

O método de análise por energia dispersiva, ou EDS, por MEV foi 

utilizado para confirmar e complementar os resultados obtidos por meio da 

espectroscopia de fluorescência de raios X e MO. Com a utilização deste método foi 

possível realizar uma análise qualitativa, identificando as fases presentes antes e 

após soldagem e tratamento térmico, analisando individualmente as fases 

presentes. 

As microanálises EDS foram realizadas utilizando o MEV do fabricante 

Jeol, modelo JSM-6510, disponível no laboratório de engenharia de materiais da 

UPM. 
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3.2.6. Tratamento térmico 

 

O tratamento térmico ocorreu de maneiras distintas, onde alguns dos 

corpos de prova preparados para ensaio de tração foram submetidos ao tratamento 

térmico de solubilização a uma temperatura de 1080°C, obedecendo à razão de 

5min/2,5mm de espessura, conforme definido no ASM (Metals Handbook Vol 4, Heat 

Treating, 2000) e outros mantidos por 120 minutos. Propositadamente alguns corpos 

de prova foram submetidos a uma temperatura de 850°C a fim de evidenciar a 

possível decomposição da ferrita δ em compostos intermetálicos, principalmente a 

fase σ, tendo corpos de prova obedecendo à mesma razão de tempo estabelecida 

para o tratamento de solubilização (5min/2,5mm de espessura) e outros mantidos 

por 120 minutos. Ainda corpos de prova com as dimensões da figura 16, foram 

submetidos por tempos crescentes à mesma temperatura de tratamento, 850°C e 

1080°C, com o objetivo de se entender o processo de redução da ferrita δ, no caso 

do tratamento a 1080°C, e o efeito do teor de ferrita δ na formação da fase σ, para 

tratamento a 850°C. A tabela 07 classifica os corpos de prova para ensaio de tração 

de acordo com material, temperatura do tratamento térmico e tempo de exposição. 

 

Tabela 07 – Temperatura e tempo de exposição para os corpos de prova 

submetidos ao ensaio de tração. 

CP Material Temperatura de tratamento térmico 
(°C) 

Tempo de Exposição 
(min) 

01 a 03  
 

A 316L 

1080 16 

04 a 06 1080 120 

07 a 09 850 16 

10 a 12 850 120 

13 a 15 Sem tratamento Não aplicável 

16 a 18  
 

A 317L 
 

1080 16 

19 a 21 1080 120 

22 a 24 850 16 

25 a 27 850 120 

28 a 30 Sem tratamento Não aplicável 

Como ilustrado pela figura 34 as amostras para verificação da redução 

da ferrita δ e formação da fase σ foram obtidos inicialmente pela seção transversal 

da solda, assim como os corpos de prova para ensaio de tração, e posteriormente 

por meio de um corte na secção longitudinal a solda, tendo, portanto, duas amostras 
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para uma mesma solda. A tabela 08 identifica o tempo em que cada um foi 

submetido à temperatura de tratamento, onde a primeira situação obedece às 

recomendações da ASM, portanto, 5min/2,5mm, e as demais dobram o tempo de 

exposição da anterior. Ao todo foram obtidas 28 amostras para verificação, sendo 14 

de cada material, A 316L e 317L, sendo 7 para cada temperatura, 850°C e 1080°C 

com tempos crescentes de exposição.  

 

Figura 34. Configuração da amostra utilizada para verificar a redução da ferrita δ, 

medidas em milímetros. 

 

Tabela 08 – Tempo de exposição para as amostras submetidas à mesma 

temperatura em intervalos crescentes. 

CP Temperatura Tempo 

01 850°C ou 1080°C 7min 

02 850°C ou 1080°C 15min 

03 850°C ou 1080°C 30min 

04 850°C ou 1080°C 60min 

05 850°C ou 1080°C 120min 

06 850°C ou 1080°C 240min 

07 850°C ou 1080°C 480min 

Como destacado pela tabela 08 os intervalos variam de 07min a 

480min, sendo cada um dos materiais submetidos às duas temperaturas de 

tratamento, 850°C e 1080°C, e posteriormente embutidos, deixando a seção soldada 
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ao centro para verificação metalográfica, sendo, portanto possível verificar tanto as 

alterações na solda quanto no metal de base. A figura 35 ilustra a amostra embutida. 

 

 

Figura 35. Amostra embutida para verificação do processo de redução da ferrita δ. 

 

3.2.7. Ensaio de tração 

 

Ensaios de tração são realizados por diferentes razões. Seus 

resultados são utilizados na escolha adequada de materiais para engenharia. São 

frequentemente incluídos como especificação para garantir a qualidade do material 

utilizado. Propriedades de tração são frequentemente mensuradas durante o 

desenvolvimento de novos materiais e processo, portanto, diferentes materiais e 

processos podem ser comparados (ASM Tensile Testing, Second Edition, 2004). 

Os corpos de prova preparados para ensaio de tração foram obtidos a 

partir da seção transversal da junta soldada conforme indicado na figura 18. A 

escolha pela sua geometria foi realizada com base no código ASME sec. IX - figura 

QW 462.1(a) descrita na seção QW 150, bem como a escolha por uma seção útil a 

qual será utilizada para verificar possível encruamento na região soldada, além de 

verificar a redução de área, tendo, portanto, a configuração ilustrada por meio da 

figura 36. As dimensões reduzidas do corpo de prova em relação ao código ASME 

Sec. IX e outras especificações devem-se ao fato das dimensões limitados do 

material “como recebido”, conforme detalhado no capitulo 3.1, figura 29. O objetivo 

da realização do ensaio de tração é avaliar as alterações quanto às propriedades 

mecânicas dos materiais, comparando os resultados obtidos e os diferentes 
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tratamentos aplicados após a soldagem a cada corpo de prova, verificando 

principalmente os efeitos da ferrita δ e fase σ em seu comportamento. Os 

resultados, bem como suas conclusões, estão detalhados no capítulo 4. 

 

Figura 36. Geometria do corpo de prova de tração, medidas em milímetros. 

   

A figura 37 ilustra as dimensões, em milímetros, do material usinado e 

antes do ensaio. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(C) 

Figura 37. Dimensões, em mm, do corpo de prova usinado. (a) espessura; (b) 

largura seção útil; (c) comprimento total. 

 

  Os ensaios foram realizados a uma velocidade de 2mm/min, dentro dos 

limites estabelecidos pela ASM (Metals Handbook Vol 8, Mechanical Testing and 

Evaluation, 2000) na máquina universal de ensaio de tração, Instron KPX, do 

laboratório de engenharia civil da UPM, figura 38. 
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Figura 38. Máquina universal de ensaio de tração, Instron KPX 

 

3.2.8. Medida de Microdureza 

 

A medida de microdureza é um importante método para caracterização 

de materiais, podendo ser utilizado para determinar propriedades individuais em 

cada uma das fases presentes nos materiais. O método utilizado para as medidas 

de microdureza foi o Hardness Vickers (HV) buscando avaliar as mudanças 

ocorridas nas regiões do MB e MS, antes e após tratamento térmico. A figura 39 

ilustra as regiões onde foram realizadas as medições. Por ser uma análise indireta 

os valores encontrados durante a medição devem calculados. Para fins de 

estatística quanto às análises de microdureza, um total de 15 medições foram 

realizadas, observando-se a média aritmética, desvio padrão, erro absoluto, 

coeficiente de variação e o intervalo de confiança. A fórmula abaixo apresenta os 

valores necessários para cálculo de dureza segundo o método HV: 

 

 

 

 F= é a carga em kgf 

 d = é a média aritmética das duas diagonais, d1 e d2 em mm 

 HV = é a dureza Vickers 
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Figura 39. Representação esquemática das regiões analisadas pelo ensaio de 

microdureza vickers. 

 
Os ensaios foram realizados conforme padrões estabelecidos pela 

norma ASTM E-384-16, com carga de 1000g no durômetro microvickers, Pantec 

HXD 1000TM, do laboratório de metalurgia da UPM, figura 40. 

 

 

Figura 40. Durômetro microvickers, Pantec HXD 100TM. 

 

 

 

 

3.2.9. Quantificação da ferrita delta 

 

O método escolhido para realizar a quantificação da ferrita δ foi à 

medição com ferritoscópio, equipamento responsável por medir a fração 

ferromagnética presente, utilizando como base o método de indução magnética. De 

 

MB 
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acordo com Tavares (2006) as fases magnéticas da amostra interagem com um 

campo magnético gerado pela bobina induzindo uma voltagem proporcional ao 

conteúdo de fase ferromagnética numa segunda bobina, obtendo, portanto, uma 

medição não visual da quantidade de ferrita presente nas amostras, tendo como 

objetivo confirmar os resultados obtidos por meio das análises metalográficas 

realizadas por MO e MEV.  

Para quantificar a fração volumétrica de ferrita, foi empregado um 

ferritoscópio FISCHER modelo MP30, calibrado a partir dos padrões disponíveis com 

limite mínimo de 0,59% de ferrita. A figura 41 ilustra o ferritoscópio sendo calibrado 

para utilização. 

 

 

Figura 41. Detalhe do ferritoscópio sendo calibrado para operação. 

 

A análise quantitativa de fases também foi realizada. A técnica de 

análise quantitativa por MO consiste na identificação das fases presentes através do 

contraste gerado na imagem, podendo assim quantificar a porcentagem de ferrita δ 

em uma determinada área, está análise foi utilizada a fim de complementar os 

resultados obtidos com o ferristoscópio, podendo ainda comparar os resultados das 

duas técnicas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. MICROESTRUTURA 

4.1.1. Material “como recebido” 

 

A microestrutura típica dos aços inoxidáveis austeníticos AISI 316L e 

317L “como recebido” é basicamente composta por grãos austeníticos e lamelas de 

ferrita δ, possivelmente oriundas do processo de laminação. Inicialmente através da 

figura 42 foi possível identificar que as lamelas de ferrita δ presentes em ambos os 

materiais varia, tanto em forma quanto em quantidade, podendo-se, portanto, atribuir 

esta diferença à maior quantidade dos elementos estabilizadores da ferrita, como o 

Cr e Mo presentes em maior quantidade no AISI 317L, como descrito na tabela 03. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 42. Micrografias dos materiais “como recebido”, ilustrando as lamelas de 

ferrita δ. (a) AISI 316 L; (b) AISI 317L.   

 

 

 

 

 

 

 

 

a

δ 

a

δ 
d

γ 

        

γ 

Média FN – 2,44 Média FN – 4,94 
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4.1.2. Material soldado sem tratamento térmico 

 

A microestrutura das regiões soldadas apresentou qualitativamente 

teores de ferrita δ bem maiores que o MB, com distribuição aleatória na matriz 

austenítica e apresentando morfologias distintas, o que tem relação com a sua taxa 

de resfriamento durante o processo de soldagem (MODENESI, 2001). As 

morfologias de ferrita δ foram identificadas como ferrita acicular e vermicular como 

ilustrado pela figura 43. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 43. Microestrutura da região soldada antes do TT, composta por dendritas de 

ferrita δ. (a) AISI 316 L; (b) AISI 317L.   

 

  Complementando a identificação das fases encontradas foram 

realizadas ainda análises por EDS na região de interface, MB e MS, para o AISI 

317L e no MS para o AISI 316L.  

  De acordo com os espectros obtidos (figura 44 e 45) picos de ferro 

(Fe), Cr e Ni são destacados, explicados pelo fato da concentração desses 

elementos serem altas em ambos os materiais. Observa-se no espectro da figura 45 

(AISI 317L), realizado na região de interface que os valores dos elementos Cr, Ni e 

Mo são menores quando comparados ao espectro da figura 44 (AISI 316L), mesmo 

que em % em massa eles sejam maiores no AISI 317L, como verificado com o 

espectrômetro. Esta diferença pode ser explicada devido à morfologia da região 

soldada e a uniformidade das lamelas de ferrita δ presentes no MB, uma vez que 

Média FN – 6,06 Média FN – 8,11 
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sua disposição aparenta ser ordenada, transversal ao cordão, fazendo, portanto, 

com que os elementos estejam mais espalhados na matriz, ao contrário da região 

soldada que é representada pelo espectro da figura 44, que apresenta ferrita δ de 

morfologias aleatórias espalhadas pela matriz. 

 

              

Figura 44. Espectro da região soldada do AISI 316L. 

 

 

Figura 45. Espectro da região de transição MB e MS, AISI 317L. 

 

  A microestrutura do metal de base não foi afetada pelo processo de 

soldagem, como pode ser visto na figura 64, mostrando as regiões de transição. 
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4.1.3. Material soldado com tratamento térmico 

 

Após a soldagem e preparação as amostras passaram por diferentes 

tratamentos térmicos, como descrito na seção 3.2.6. A seguir estuda-se a 

microestrutura em relação ao tipo de tratamento térmico e tempo de exposição. 

 

4.1.3.1. Corpos de prova para ensaio de tração 

 

A seguir são detalhadas as microestruturas dos corpos de prova 

utilizados no ensaio de tração, figura 36, submetidos aos tratamentos indicados na 

tabela 07. 

 

Tratamento Térmico a 850°C por 16min (5min/2,5mm) 

O tratamento térmico a 850°C tem por objetivo verificar a formação da 

fase σ, tanto em relação ao tempo de exposição, portanto, sua cinética de formação, 

quanto às influências nas propriedades mecânicas do material, ambos diretamente 

relacionados à influência dos elementos de liga em sua composição química. As 

micrografias da região soldada apresentam uma pequena redução da ferrita δ, mas 

ainda com morfologias semelhantes ao estado sem tratamento, porém é possível 

observar, tanto na região soldada quanto no MB a precipitação da fase σ, a partir da 

ferrita δ na interface austenita-ferrita δ. As figuras 46(a) e 46(c) ilustram a interface 

entre MS-MB, onde é possível observar que a morfologia permanece semelhante ao 

estado original (sem tratamento). Nas figuras 46(b) e 46(d) é possível identificar a 

precipitação da fase σ no metal de base, na interface austenita-ferrita δ, bem como 

no metal de solda, no caso a 46(d). 
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(a) 

 

  (b)  

 

(c) 

 

(d) 

Figura 46. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 850°C por 

16min. (a) Região de transição MB-MS, AISI 316L; (b) Detalhe quanto à formação da 

fase σ no MB, AISI 316L; (c) Região de transição MB-MS, AISI 317L; (d) 

precipitação da fase σ na região de transição MB-MS, AISI 317L. 
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Tratamento Térmico a 850°C por 120min 

O tratamento térmico a 850°C por 120min como esperado apresentou 

maior precipitação da fase σ em relação ao tratamento por 16min. A figura 47 

detalha a microestrutura dos materiais tratados, onde é possível observar maior 

precipitação da fase σ na liga AISI 317L, fato este devido ao maior teor de Mo desta. 

Pode se observar que a precipitação da fase σ é iniciada na interface δ/γ. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 47. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 850°C por 

120min. (a) Metal de solda, AISI 316L; (b) Detalhe quanto à formação da fase σ no 

MS, nucleada na ferrita δ, AISI 316L; (c) Região de transição MB-MS, AISI 317L; (d) 

precipitação da fase σ na região de transição MB-MS, detalhe morfologia “coral-like”, 

AISI 317L. 
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Tratamento Térmico a 1080°C por 16min (5min/2,5mm) 

  O tratamento térmico a 1080°C apresentou bons resultados quanto à 

redução da ferrita δ principalmente no MS, como destacado na figura 48. É possível 

identificar que a morfologia da ferrita δ presente na região soldada mudou 

consideravelmente, antes dendritas bem definidas, agora apenas observam-se 

pequenas colônias e formações aciculares.    

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 48. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 1080°C por 

16min. (a) Região soldada, AISI 316L; (b) Detalhe quanto à morfologia da ferrita δ no 

MS, AISI 316L; (c) Região soldada, AISI 317L; (d) Detalhe quanto à morfologia da 

ferrita δ no MS, AISI 317L. 

 

 

a

δ 

  δ 
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  Analisando as micrografias não é possível observar a precipitação de 

fases intermetálicas. Um efeito bastante importante é que apenas a região soldada 

teve redução considerável de ferrita δ. No metal de base a redução não passou de 

9% como pode ser visto através da medição com ferritoscópio, tabela 19. A figura 49 

detalha a microestrutura do MB após o tratamento, onde é possível verificar que a 

morfologia permanece inalterada, em relação ao estado sem tratamento. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 49. Metal de base após tratamento térmico a 1080°C, com morfologia 

semelhante à condição sem tratamento. (a) AISI 316 L; (b) AISI 317L.  

  

Tratamento Térmico a 1080°C por 120min 

O tratamento térmico a 1080°C por 120min foi realizado a fim de 

ultrapassar a condição proposta pela ASM (5min/2,5mm), onde analisando a 

microestrutura observa-se uma diminuição homogênea nos volumes de ferrita δ, 

tanto no MB quanto no MS. Esta condição não é observada se solubilizados por 

16min (figura 49 e tabela 19) tendo apenas redução no MS. Essa diferença (redução 

maior no tratamento a 1080°C por 16min apenas no MS) pode ser explicada tanto 

pela concentração de ferrita δ, maior no MS, que, portanto, tende a ser consumida 

mais rapidamente, pois a grande concentração diminui a energia necessária para 

sua redução, quanto pela sua forma, dendritas mais finas comparadas às espessas 

lamelas no metal de base. As figuras 50 e 51 evidenciam a microestrutura 

observada para os materiais estudados, AISI 316L e 317L respectivamente. 

 

   γ 

i

δ 
a

δ 
a

γ 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 50. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 1080°C por 

120min, AISI 316L. (a) Metal de base; (b) Metal de solda; (c) Detalhe quanto à 

redução da ferrita δ na matriz; (d) Detalhe quanto à morfologia e quantidade 

consumida de ferrita δ no metal de solda. 

 

 

 

a

δ 

δ

δ 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 51. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 1080°C por 

120min, AISI 317L. (a) Metal de base; (b) Detalhe quanto à morfologia e quantidade 

das lamelas de ferrita δ no metal de base; (c) Metal de solda; (d) Detalhe ilustrando 

a redução da ferrita δ no metal de solda, bem como alteração na morfologia. 

 

Ao analisar as figuras 50 e 51, pode-se observar a dificuldade na 

obtenção da imagem principalmente para o AISI 316L, devido ao fato da grande 

redução da ferrita δ na matriz, evidenciado de forma quantitativa por meio da tabela 

20. As dendritas formadas durante a solidificação dão lugar a pequenas lamelas e 

pontos de ferrita δ, a figura 52 destaca a grande redução, comparando a morfologia 

após solidificação e após tratamento térmico a 1080°C por 120min. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 52. Comparativo destacando as mudanças morfológicas e volumétricas da 

ferrita δ na região soldada. (a) AISI 316L sem tratamento térmico; (b) AISI 316L 

solubilizado a 1080°C por 120min; (c) AISI 317L sem tratamento térmico; (d) AISI 

317L solubilizado a 1080°C por 120min. 

 

4.1.3.2. Efeito do tempo na redução da ferrita δ 

A seguir são detalhadas as microestruturas das amostras embutidas 

para verificar a redução da ferrita δ, figura 35, submetidos aos tratamentos indicados 

pela tabela 08. 

 

Tratamento Térmico 850°C 

Como indicado pela tabela 08, 14 amostras, 7 de cada material, AISI 

316L e 317L, foram submetidos a temperatura constante de 850°C com variação 

quanto ao tempo de exposição a esta, visando aprimorar os conhecimento quanto a 
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precipitação da fase σ, que tende a ser acelerada nesta faixa de temperatura 

quando da presença de ferrita δ (ELMER, PALMER e SPECHT, 2007).  

A figura 53 detalha a microestrutura do aço inoxidável AISI 316L na 

primeira faixa de exposição, 7 minutos. Analisando a microestrutura tanto no metal 

de base quanto no metal de solda, é possível observar que não houveram 

mudanças microestruturais significativas, quanto a morfologia e quantidade da ferrita 

presente no material, quando comparadas ao estados soldado sem tratamento 

térmico, figuras 41 e 43 para MB e MS, respectivamente. Porém, por meio do 

ferritoscópio é possível observar redução nos teores de ferrita δ (FN), como 

destacado pela tabela 21, seção 4.2.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 53. Microestrutura da liga AISI 316L submetido a tratamento térmico a 850°C 

por 07min. (a) Metal de base; (b) Detalhe das lamelas de ferrita δ no metal de base e 

indicação do início de precipitação da fase σ; (c) Metal de solda; (d) Detalhe das 

dendritas de ferrita δ no metal de solda e indicação quanto à formação da fase σ. 

a

σ 

a

σ 

Média FN – 1,69 

Média FN – 2,85 
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A figura 54 ilustra a microestrutura do aço inoxidável AISI 317L na 

primeira faixa de exposição, 7 minutos. Neste caso é possível observar que nas 

mesmas condições do AISI 316L, tempo e temperatura, o AISI 317L apresenta 

mudanças microestruturais, não em quantidade de dendritas ou lamelas, mas sim 

em sua morfologia, do tipo “coral like”. Assim como o AISI 316L é possível identificar 

reduções significativas nos teores de ferrita δ (FN) por meio da análise por 

ferritoscópio, tabela 21. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 54. Microestrutura da liga AISI 317L submetido a tratamento térmico a 850°C 

por 07min. (a) Metal de base; (b) Detalhe das lamelas de ferrita δ no metal de base e 

indicação do início de precipitação da fase σ; (c) Metal de solda; (d) Detalhe das 

dendritas de ferrita δ no metal de solda e indicação quanto à formação da fase σ. 

 

a

σ 

a

σ 

Média FN – 1,13 

Média FN – 1,30 
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Conforme o tempo de exposição é aumentado às mudanças 

morfológicas são mais evidentes, porém sem alteração significativa na quantidade. A 

figura 55 detalha as microestruturas dos aços inoxidáveis, AISI 316 e 317L, a 

temperatura de 850°C por 240 minutos, na região de interface MB-MS.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 55. Microestrutura na região de transição MB-MS tratado a 850°C por 240min 

(a) AISI 316L aumento 20x; (b) AISI 316L aumento 100x com indicação da 

precipitação da fase σ; (c) AISI 317L aumento 20x; (d) AISI 317L aumento 100x, 

com indicação da precipitação da fase σ. 

 

Analisando a figura 55 observa-se que as mudanças na morfologia 

após o aumento do tempo de exposição também ocorre no AISI 316L, assim como 

no AISI 317L. Complementando a análise microestrutural das duas ligas, análises 

a

σ 

σ

σ 

Média FN (MB e MS) - 0 

                        Média FN (MB) – 0,62 

 

Média FN (MS) – 0,30 
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por EDS foram realizadas indicando a precipitação da fase σ, o que pode ser 

explicado devido à concentração de Cr e Mo serem elevadas na região analisada. 

A figura 56 destaca a análise por EDS realizada no aço inoxidável AISI 

316L exposto por 240min à temperatura de 850°C, bem como a tabela 09 quantifica 

os elementos encontrados.   

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 
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(e) 

Figura 56. Análise por EDS do aço inoxidável, AISI 316L tratado a 850°C por 240min 

(a) Detalhe da região identificando os pontos analisados; (b) Espectro do ponto 01; 

(c) Espectro do ponto 02; (d) Espectro do ponto 03; (e) Espectro do ponto 04. 

 

Tabela 09 – Análise por EDS, quantificação dos elementos. AISI 316L tratado 

a 850°C por 240min. 

Elemento (% massa) Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 

Cromo 23,52 22,22 26,12 17,34 

Manganês -- -- -- 1,75 

Ferro 70,81 72,14 64,49 69,40 

Níquel 3,08 2,90 3,25 9,76 

Molibdênio 2,6 2,75 6,14 1,75 

 

Analisando a figura 56(a), bem como a tabela 09 é possível identificar 

uma diferença nos teores de Cr e Ni entre os pontos 1, 2 e 3 quando comparados ao 

ponto 4, evidenciando, portanto, que os pontos 1, 2 e 3 estejam na região 

precipitada pela fase σ, formada a partir da ferrita δ e o ponto 4 em uma região 

austenítica, explicado pelo alto teor de Ni, baixo Cr, além do pequeno percentual de 

Mn e Mo.    

A figura 57 destaca a análise por EDS realizada no aço inoxidável AISI 

317L exposto por 240min à temperatura de 850°C, bem como a tabela 10 quantifica 

os elementos encontrados.   
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 
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(e) 

Figura 57. Análise por EDS do aço inoxidável, AISI 317L tratado a 850°C por 240min 

(a) Detalhe da região identificando os pontos analisados; (b) Espectro do ponto 01; 

(c) Espectro do ponto 02; (d) Espectro do ponto 03; (e) Espectro do ponto 04. 

 

Tabela 10 – Análise por EDS, quantificação dos elementos. AISI 317L tratado 

a 850°C por 240min. 

Elemento (% massa) Ponto 01 Ponto 02 Ponto 03 Ponto 04 

Cromo 22,68 22,83 18,82 23,18 

Manganês -- 1,42 1,48 -- 

Ferro 67,14 66,52 67,64 66,62 

Níquel 6,16 5,47 9,49 5,58 

Molibdênio 4,02 3,77 2,57 4,62 

 

Assim como no 316L, a análise por EDS no AISI 317L, evidencia a 

formação da fase σ a partir da ferrita δ, figura 57 e tabela 10, destacados pelos 

pontos 1 e 4, além do ponto 2, porém este último ainda mostra um pequeno teor de 

Mn em sua composição, o que sugere em uma região parcialmente precipitada. 

Podendo ainda ser destacado para as condições 1, 2 e 4, que além do elevado teor 

de Cr em comparação ao ponto 3 há altos teores de Mo, o que sugere que o Mo tem 

importante fator na precipitação da fase σ quando presente em teores elevados 

(maior que 3%, como destacado por meio das tabelas 03 à 05), acelerando sua 

precipitação, mesmo em pequenos intervalos de exposição (a temperatura de 

850°C), fato este observado ao comparar as morfologias presentes nas figuras 53 e 

54, bem como os dados da tabela 21. 
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A figura 58 ilustra a morfologia tipo “coral like”, característica da fase σ, 

no metal de base do aço inoxidável AISI 317L exposto por 240min à temperatura de 

850°C. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 58. Morfologia tipo “coral like” com fase σ a partir da ferrita δ, AISI 317L. (a) 

x2000; (b) x4500.   
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Tratamento Térmico 1080°C 

O tratamento térmico a 1080°C, assim como a 850°C também foi 

realizado a temperatura constante alterando somente os tempos de exposição 

(tabela 6).  

 

A figura 59 detalha a microestrutura do aço inoxidável AISI 316L na 

primeira faixa de exposição, 7 minutos.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 59. Microestrutura do aço inoxidável, AISI 316L solubilizado a 1080°C por 

7min, com pequenas lamelas e colônias de ferrita δ na matriz austenítica. (a) MB 

20x; (b) MB 100x; (c) MS 20x; (d) MS 100x. 

 

Analisando a microestrutura tanto no metal de base quanto no metal de 

solda, é possível observar que a microestrutura teve alterações tanto em quantidade 

quanto em morfologia, este último mais evidente na região soldada, tendo ilhas e 

Média FN – 2,14 

Média FN – 1,61 
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pequenas formas aciculares no lugar das dendritas, como detalhado pela figura 43.  

A redução também é observada por meio da análise por ferritoscópio, tabela 23, 

confirmando a redução maior no metal de solda do que no metal de base, fato este 

devido à maior concentração de ferrita δ nesta região, MS, bem como sua 

morfologia mais fina em comparação as lamelas presentes do metal de base, sendo, 

portanto, preferencial para reação.  

A figura 60 detalha a microestrutura do aço inoxidável AISI 317L na 

primeira faixa de exposição, 7 minutos.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 60. Microestrutura do aço inoxidável, AISI 317L solubilizado a 1080°C por 

7min, ilustrando lamelas e colônias de ferrita δ na matriz austenítica (a) MB 20x; (b) 

MB 100x; (c) MS 20x; (d) MS 100x. 

 

Média FN – 1,62 

Média FN – 2,54 
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Ao analisar a figura 60, percebe-se o mesmo efeito quando comparado 

ao AISI 316L (figura 59), a redução da ferrita δ na matriz, portanto, alteração de 

quantidade, bem como a mudança em sua morfologia, principalmente na região 

soldada (comparado ao estado original, figura 43).  

Com o aumento no tempo de exposição à fração volumétrica da ferrita 

δ é totalmente consumida na região da soldada, vide tabela 23. A figura 61 detalha 

as microestruturas dos aços inoxidáveis, AISI 316 e 317L, a temperatura de 1080°C 

por 240 minutos, na região de interface MB-MS.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 61. Microestrutura na região de transição MB-MS, solubilizado a 1080°C por 

240min (a) Ferrita δ presente na forma de pequenas colônias, dispersas pela matriz, 

AISI 316L aumento 20x; (b) AISI 316L aumento 100x; (c) Ferrita δ na forma de finas 

lamelas no metal de base e pequenas e dispersas colônias no metal de solda AISI 

317L aumento 20x; (d) AISI 317L aumento 100x. 

Média FN (MB) – 0,41 

 

                                       Média FN (MS) – 0,10 

Média FN (MB) – 2,36 

 

                                    Média FN (MS) – 0,17 
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Observa-se ao analisar a figura 61 uma redução praticamente completa 

da ferrita δ do AISI 316L, tanto na região soldada quanto no metal de base. Para o 

AISI 317L é possível observar a redução na região soldada, porém ainda com 

lamelas no metal de base, sendo, possível sugerir que além das quantidades de Cr 

e Mo (materiais estabilizadores da ferrita) presentes em maior % em massa neste 

material em comparação ao AISI 316L, a morfologia da ferrita δ, figura 42, tem 

algum efeito quanto à sua redução. 

Assim como no tratamento a 850°C análises de EDS foram realizadas 

a fim de complementar a avaliação, tanto pela microestrutura quanto pelas medições 

realizadas pelo ferritoscópio. A figura 62 e a tabela 11 destacam a análise do AISI 

316L solubilizado a 1080°C por 240min. 

 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figura 62. Análise por EDS do aço inoxidável, AISI 316L solubilizado a 1080°C por 

240min (a) Detalhe da região identificando os pontos analisados; (b) Espectro do 

ponto 01; (c) Espectro do ponto 02.  

 

Tabela 11 – Análise por EDS, quantificação dos elementos. AISI 316L 

solubilizado a 1080°C por 240min. 

Elemento (% massa) Ponto 01 Ponto 02 

Cromo 19,00 18,95 

Manganês 1,91 2,05 

Ferro 65,66 65,41 

Níquel 11,15 11,21 

Molibdênio 2,28 2,38 
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A análise por EDS complementa os dados obtidos através da análise 

da microestrutura do AISI 316L, evidenciando apenas a presença da fase austenítica 

no material. 

A figura 63 destaca a análise por EDS realizada no aço inoxidável AISI 

317L exposto por 240min à temperatura de 1080°C, bem como a tabela 12 

quantifica os elementos encontrados.   

  

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 63. Análise por EDS do aço inoxidável, AISI 317L solubilizado a 1080°C por 

240min (a) Detalhe da região identificando os pontos analisados; (b) Espectro do 

ponto 01; (c) Espectro do ponto 02.  

 

Tabela 12 – Análise por EDS, quantificação dos elementos. AISI 317L 

solubilizado a 1080°C por 240min. 

Elemento (% massa) Ponto 01 Ponto 02 

Cromo 19,35 19,61 

Manganês 1,51 1,62 

Ferro 64,69 64,70 

Níquel 11,62 11,24 

Molibdênio 2,83 2,83 

   

A análise por EDS realizada no AISI 317L destaca que a região 

soldada é basicamente austenita, complementando, portanto as análises por 

metalografia e magnética, ferritoscópio. 
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4.2. FERRITA DELTA 

4.2.1. Material soldado sem tratamento térmico 

 

A quantificação da ferrita δ ocorreu após a soldagem e preparação das 

amostras, sua medição ocorreu, portanto, na face de cada uma delas (Seção 

transversal do material soldado originalmente, vide figura 33). Após a preparação 

metalográfica foi possível identificar o MS, podendo assim realizar as medições. 

Como esperado a região do MS apresentou valores superiores em concentração de 

ferrita δ comparado ao metal de base, bem como o AISI 317L apresentou valores 

superiores ao AISI 316L tanto no MB quanto no MS. A figura 64 evidencia a região 

de transição entre o MB e MS, deixando visível a diferença em termos de fração 

volumétrica de ferrita δ. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 64. Região de transição entre MB e MS, ilustrando a formação de ferrita δ em 

cada região. (a) AISI 316 L; (b) AISI 317L.   

 

  A quantificação de ferrita δ através do ferritoscópio foi realizada num 

total de 08 amostras (corpos de prova para ensaio de tração), sendo 04 de cada 

material, corpos de prova 1, 2, 8 e 15 para o AISI 316L e 18, 21, 28 e 30 para o AISI 

317L. Foram realizadas 05 medições aleatórias na região do MS e 10 na região do 

metal de base (05 de cada lado da solda). A figura 65 ilustra o equipamento em 

operação, bem como o valor encontrado em uma das medições. A média dos 

MB                       MS               MB 

        MS 
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valores obtidos, bem como o desvio padrão, o valor mínimo e máximo estão 

destacados na tabela 13.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 65 Medições realizadas através do ferristoscópio. (a) Medição realizada, com 

valor encontrado de 8,3FN no MS, AISI 317L; (b) Detalhe da região preparada e a 

ponta do ferristoscópio, parte responsável pelas medições.   

 

Tabela 13 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

antes do TT. 

AISI 316 L - MS AISI 316 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

6,06 0,971 4,2 8,3 2,44 0,597 1,4 3,7 

AISI 317 L - MS AISI 317 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

8,115 0,629 6,3 8,8 4,945 0,790 2,7 6,3 

 

  Analisando a tabela 13, pode-se concluir que a soldagem foi efetuada 

da maneira correta, pois após solidificação espera-se que a região soldada, ou MS, 

possua frações volumétricas de ferrita maiores que 5% (SMITH, FARRAR, 1993; 

SONG, BAKER, MCPHERSON, 1996). 

  A quantificação da ferrita δ através da técnica de análise quantitativa 

por MO, ocorreu somente na região do metal de solda, isso porque é a área com 

maior concentração da fase, bem como o principal objeto de estudo deste trabalho. 

A análise ocorreu com a obtenção de 20 imagens do MS através do microscópio 

óptico Carl Zeiss Axios Vert 40 Mat com aumento de 500x, sendo 10 para cada 

material, e posteriormente sua quantificação através do software AxiosVision 4.8.2, 

podendo, assim, diferenciar o MB (matriz) de outras fases, neste caso a ferrita δ. A 
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figura 66 ilustra o método de análise, onde a imagem original é comparada à 

imagem analisada, sendo, portanto, o fator para determinação da fração volumétrica 

da fase presente. A tabela 14 destaca a média dos valores encontrados, bem como 

o desvio padrão, valores mínimos e máximos para as análises realizadas. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 66. Detalhe da análise realizada pelo software AxioVision 4.8.2 no MS do aço 

AISI 316L após soldagem e antes do TT. (a) Imagem original do MS, com aumento 

de 500x; (b) Quantificação da ferrita δ a partir da imagem original. 

 

Tabela 14 – Percentual de ferrita δ após soldagem e antes do TT através da 

técnica de análise quantitativa por MO. 

AISI 316 L - MS 

Média (%) Desvio padrão Mínimo Máximo 

11,83 0,706 10,57 12,95 

AISI 317 L - MS 

Média (%) Desvio padrão Mínimo Máximo 

13,95 1,899 10,96 17,1 

 

Analisando as tabelas 13 e 14 é possível identificar a diferença quanto 

à fração volumétrica de ferrita analisada pelos dois métodos, essa diferença chega 

até 95,2%, no caso do AISI 316L, por exemplo. 

Apesar da escolha dos métodos utilizados para determinação do 

percentual de ferrita δ, existem outros métodos para predizer o percentual da 

mesma nos materiais, sendo extremante importante para verificar o modo de 

solidificação e a propensão quanto a trincas (VITEK, 2000). A tabela 15 destaca a 

determinação do teor de ferrita δ por 03 métodos diferentes, WRC-1991, DeLong e 
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Schaeffler, todos utilizando as equações de Cr e Ni equivalentes, com base na 

composição química do MB. 

 

Tabela 15 – Determinação da ferrita δ por meio das equações de Cr e Ni 

equivalentes. 

SCHAEFFLER 316L  317L δ (%) - 316L δ (%) - 317L 

𝑁𝑖𝑒𝑞 %Ni + 30 (%C) + 0,5 (%Mn) 11,065 12,56 
10% 11% 

𝐶𝑟𝑒𝑞 %Cr + %Mo + 1,5 (%Si) + 0,5 (%Nb) 20,055 22,345 

DELONG         

𝑁𝑖𝑒𝑞 %Ni + 30 (%C) + 30 (%N) + 0,5 (%Mn) 11,065 12,56 
14% 18% 

𝐶𝑟𝑒𝑞 %Cr + %Mo + 1,5 (%Si) + 0,5 (%Nb)  20,055 22,345 

WRC-1992         

𝑁𝑖𝑒𝑞 %Ni + 35 (%C) + 20 (%N) + 0,25 (%Cu) 10,475 11,94 
10% 14% 

𝐶𝑟𝑒𝑞 %Cr + % Mo + 0,7 (%Nb) 18,81 21,07 

 

A diferença observada entre os métodos utilizados seja a medição 

através do ferritoscópio, análise quantitativa ou através dos modelos propostos por 

Schaeffler, DeLong e WRC-1992, é explicada pelas variáveis de quantificação 

presentes nos métodos, como por exemplo, o aumento utilizado na análise 

quantitativa por MO, uma vez que em aumentos maiores captariam imagens de 

áreas menores, fazendo, portanto, o percentual da fração volumétrica da ferrita δ ser 

menor, caso na imagem selecionada não houvesse diferença de contraste. 

Outrossim, os métodos semi-empíricos preveem os efeitos de alguns elementos que 

tem pouco % em massa na composição química. No caso do WRC-1992 o efeito do 

Mn nem é considerado na equação do 𝑁𝑖𝑒𝑞, além de desprezar os efeitos do Si na 

equação de 𝐶𝑟𝑒𝑞. 
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4.2.2. Material soldado com tratamento térmico 

 

As seções seguintes destacam os diferentes tempos de exposição para 

cada uma das amostras, as medições realizadas com ferritoscópio, os ensaios de 

tração e a redução da ferrita δ. 

 

4.2.2.1. Corpos de prova para ensaio de tração 

 

A seguir são detalhadas as medições quanto à fração volumétrica da 

ferrita δ para os corpos de prova para ensaio de tração, figura 36, submetidos aos 

tratamentos indicados pela tabela 07. 

 

Tratamento Térmico a 850°C por 16min (5min/2,5mm) 

  O tratamento térmico a 850°C seguindo a razão de 5min/2,5mm 

(16min) apresentou resultados consideráveis quanto à redução da ferrita δ, 

principalmente no AISI 317L e na região do MB do AISI 316L quando comparados 

aos resultados no estado soldado sem tratamento térmico. Na região soldada do 

AISI 317L tratada termicamente há pouco mais de 87% de redução de ferrita δ. A 

tabela 16 destaca os valores obtidos durante as medições realizadas com o 

ferritoscópio nas amostras mencionadas na tabela 07, seguindo o critério descrito no 

item 4.2.1 quanto ao número de medições. 

 

Tabela 16 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

TT a 850°C por 16 minutos. 

AISI 316 L - MS AISI 316 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

2,893 0,524 2 3,9 1,866 0,289 1,1 2,4 

AISI 317 L - MS AISI 317 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

1,046 0,20 0,76 1,5 1,506 0,214 0,98 1,9 

 

  A grande redução da ferrita δ destacada por meio da tabela 16 não 

pode ser vista ao analisar a microestrutura dos materiais, o que, portanto, indica a 

possível formação de fases intermetálicas, neste caso a fase σ, como pode ser visto 

na figura 67 e comprovada através das medições de dureza e ensaio de tração, 

ambos descritos na seção 4.3. 
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(a) 

 

(b) 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 67. Microestrutura da região soldada após tratamento térmico a 850°C por 

16min. (a) Região soldada AISI 316L, detalhando a morfologia sem grande redução 

aparente; (b) Detalhe quanto à formação da fase σ, AISI 316L; (c) Região soldada 

AISI 317L; (d) precipitação da fase σ na região de transição MS-MB, AISI 317L. 

 

  A análise quantitativa por MO com os valores apresentados na tabela 

17 não apresentou redução considerável da ferrita δ, quando comparada a condição 

sem tratamento, apenas cerca de 25% para o AISI 316L e 10,3% para o 317L, 

sendo, portanto, totalmente divergente das medições realizadas com ferritoscópio, 

tanto em número, quanto em porcentagem de redução, uma vez que o ferritoscópio 

apresentou valores de redução maior para o AISI 317L. Analisando a figura 67, 

principalmente quanto ao fato da ferrita δ não aparentar a redução mostrada através 

da medição com o ferritoscópio, pode-se explicar a divergência encontrada entre as 

σ

σ 

a

δ 

a

δ 

             σ 
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análises, uma vez que o ferritoscópio somente considera fases ferromagnéticas e, 

portanto, a fase σ, paramagnética, não entra em suas medições. Já a análise por 

MO identifica as fases por contraste, considerando, assim, a precipitação da fase σ 

como sendo ferrita δ. Por realizar a quantificação de fases por contraste, a técnica 

de análise por MO não será considerada para as demais condições, sendo, portanto, 

somente utilizado o ferritoscópio para quantificação da ferrita δ (FN). A figura 68 

destaca a análise realizada para o AISI 317L. 

 

Tabela 17 – Percentual de ferrita δ após soldagem e TT a 850°C por 16min 

(5min/2,5mm) através da técnica de análise quantitativa por MO. 

AISI 316 L - MS 

Média (%) Desvio padrão Mínimo Máximo 

8,81 0,969 6,62 10,03 

AISI 317 L - MS 

Média (%) Desvio padrão Mínimo Máximo 

12,516 1,231 10,51 15,12 

 

  

(a) 

 

(b) 

Figura 68. Detalhe da análise realizada pelo software AxioVision 4.8.2 no MS do aço 

AISI 317L após soldagem e TT a 850°C por 16min. (a) Imagem original do MS, com 

aumento de 500x; (b) Quantificação da ferrita δ a partir da imagem original. 
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Tratamento Térmico a 850°C por 120min  

  Com o aumento do tempo de aquecimento a 850°C, os teores de ferrita 

δ (FN) foram significativamente reduzidos, principalmente na liga AISI 317L, o que 

sugere uma maior precipitação da fase σ, destacado pela figura 47. Estes resultados 

podem ser atribuídos à % em massa dos materiais estabilizadores da ferrita nesta 

liga, especialmente o Mo, um dos principais formadores da fase σ. A tabela 18 

destaca os resultados obtidos por meio do ferristoscópio. 

 

Tabela 18 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

TT a 850°C por 120 minutos. 

AISI 316 L - MS AISI 316 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

0.802 0,14 0,53 1 0,938 0,242 0,51 1,5 

AISI 317 L - MS AISI 317 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

0,158 0,037 0,11 0,23 0,11 0,017 0,09 0,15 

 

Tratamento Térmico a 1080°C por 16min (5min/2,5mm) 

  O tratamento térmico a 1080°C por 16 minutos apresentou bons 

resultados quanto à redução da ferrita δ, porém apenas no MS, com reduções de 

77% a 84% para os aços AISI 317L e 316L respectivamente. Na região do MB a 

redução não superou os 9% em comparação ao material sem tratamento. A tabela 

19 destaca os valores encontrados nas medições realizadas por ferritoscópio nas 

amostras submetidas ao tratamento térmico a 1080°C por 16min. 

 

Tabela 19 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

TT a 1080°C por 16min (5min/2,5mm). 

AISI 316 L - MS AISI 316 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

0,924 0,220 0,59 1,5 2,23 0,623 1,1 3,3 

AISI 317 L - MS AISI 317 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

1,853 0,318 1,3 2,5 4,653 0,822 2,8 5,8 

 

  Ao analisar a tabela 19 nota-se uma grande redução da ferrita δ, 

somente na região soldada, ao contrário do que pode ser visto na tabela 16, onde no 

tratamento a 850°C a ferrita δ foi consumida tanto na matriz, ou MB, quanto na 

região soldada, MS. Porém um ponto bastante importante e como destacado no item 

4.1.3 o tratamento térmico a 1080°C não apresentou precipitação de fases 
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intermetálicas (fase σ), além de apresentar uma boa redução da ferrita δ na matriz, 

alterando totalmente sua morfologia. 

 

Tratamento Térmico a 1080°C por 120min  

Os corpos de prova submetidos por 120min a 1080°C tiveram redução 

significativa no metal de solda e uma pequena redução no metal de base. A tabela 

20 quantifica os valores encontrados por meio de ferritoscópio, sendo possível 

relacionar as micrografias obidas, figuras 50 e 51, e os resultados de tração, a fim de 

comprovar a redução desta fase. 

 

Tabela 20 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e TT a 

1080°C por 120 minutos. 

AISI 316 L - MS AISI 316 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

0,184 0,101 0,09 0,49 1,211 0,345 0,46 1,77 

AISI 317 L - MS AISI 317 L - MB  

Média Desvio padrão Mínimo Máximo Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

0,682 0,306 0,24 1,5 3,02 0,637 1,7 4,9 

 

  Ao analisar a tabela 20 ainda pode-se concluir que a maior quantidade 

de elementos ferritizantes da liga AISI 317L, principalmente Mo, tem influencia no 

percentual de redução (FN) da ferrita δ neste. 

 

4.2.2.2. Efeito do tempo na redução da ferrita δ 

 

Com o objetivo de verificar o processo de redução da ferrita δ e a 

formação da fase σ, as amostras submetidas a 850°C e 1080°C, foram 

caracterizadas por meio de um ferritoscópio, bem como foram analisadas por EDS, a 

fim de complementar os resultados.  
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Tratamento Térmico a 850°C  

A tabela 21 destaca a média dos valores obtidos para os diferentes 

tempos de exposição a 850°C em termos de ferrita δ (FN). 

 

Tabela 21 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

tratamento térmico a 850°C com tempos crescentes de exposição 

 
MATERIAL 

TEMPO DE TRATAMENTO TÉRMICO (MINUTOS) 

0 7 15 30 60 120 240 480 

MÉDIA FN NO METAL DE SOLDA - TRATAMENTO TÉRMICO 850°C 

AISI 316 L 6,06 2,85 1,86 1,30 0,96 0,52 0,30 0,09 

AISI 317 L 8,11 1,30 0,76 0,42 0,16 0 0 0 

MÉDIA FN NO METAL DE BASE - TRATAMENTO TÉRMICO 850°C 

AISI 316 L 2,44 1,69 1,52 1,47 1,11 0,73 0,62 0,45 

AISI 317 L 4,94 1,13 0,56 0,27 0,13 0 0 0 

 

As analisar a tabela 21 é possível observar a grande redução na fração 

volumétrica (FN) de ferrita δ nas duas ligas, com maior percentual para o AISI 317L. 

Fato este que pode ser atribuído à precipitação da fase σ - que tem seu mecanismo 

inicial de precipitação a partir da ferrita δ – pois como destacado na seção 4.1.3.2 

não houveram mudanças significativas de morfologia  que indique a redução da 

ferrita δ na matriz, mas sim o aparecimento de precipitações a partir desta fase. As 

figuras 69 e 70 ilustram os dados da tabela 21, relacionando a redução da ferrita δ 

entre metal de base e metal de solda.  

 

Figura 69. Variação do teor de ferrita δ do aço inoxidável AISI 316L, tratado a 850°C. 

Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 
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Figura 70. Variação do teor de ferrita δ do aço inoxidável AISI 317L, tratado a 850°C. 

Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 

 

  Analisando tanto a figura 69 quanto a 70 é possível observar a redução 

acentuada da fração (FN) de ferrita δ, principalmente na região soldada em 

comparação com metal de base, sugerindo que além da alta presença do Mo em 

ambas as ligas, a morfologia também influência na redução e posterior precipitação, 

pois como observado através da figura 42 à morfologia da ferrita δ é a formação de 

grandes lamelas seguindo possivelmente a direção de laminação, já na região 

soldada pequenas e finas dendritas. As figuras 71 e 72 comparam as reduções de 

ferrita δ entre os materiais tanto no metal de solda quanto no metal de base. 

 

 

Figura 71. Variação do teor de ferrita δ no metal de solda dos aços inoxidáveis AISI 

316L e 317L, tratados a 850°C. Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 
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Figura 72. Variação do teor de ferrita δ no metal de base dos aços inoxidáveis AISI 

316L e 317L, tratados a 850°C. Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 

 

  Para efeitos de comparação a tabela 22 traz uma liga Fe-Cr-Ni, 

denominada L2, solubilizada a 1250°C por 60min e posteriormente envelhecida a 

800°C por 400h. 

 

Tabela 22 – Composição química liga Fe-Cr-Ni, denominada L2 

Liga C Mn Si Cr Nb N Ni 

L2 -- -- -- 18,4 2,3 -- 10,4 

VATAVUK (1986) 
 

  Segundo Vatavuk (1986) a liga L2 mesmo envelhecida a 800° por 435h 

não teve sua ferrita δ totalmente consumida, além do fato de não ocorrer 

precipitação da fase σ, mas sim da fase de Laves através do Nb presente na 

composição química. A figura 73 destaca a variação do teor de ferrita δ da liga L2. 
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Figura 73. Variação do teor de ferrita δ na liga L2 solubilizada a 1250°C, envelhecida 

a 800°C. Resultados obtidos com utilização de balança magnética (VATAVUK, 

1986). 

        

  Analisando os dados de Vatavuk (1986) e os dados obtidos neste 

trabalho é possível concluir que tanto a redução da ferrita δ quanto a precipitação da 

fase σ estão relacionadas com a presença de Mo na liga. 

 

Tratamento Térmico a 1080°C  

  Assim como realizado a 850°C os materiais da solubilização a 1080°C 

foram caracterizados quanto à redução da fração volumétrica (FN) da ferrita δ de 

acordo com o tempo de exposição. A tabela 23 destaca a média dos valores obtidos 

de acordo com o tempo. 

 

Tabela 23 – Quantificação da ferrita δ (FN) por ferritoscópio após soldagem e 

tratamento térmico a 1080°C com tempos crescentes de exposição 

 
MATERIAL 

TEMPO DE TRATAMENTO TÉRMICO (MINUTOS) 

0 7 15 30 60 120 240 480 

MÉDIA FN NO METAL DE SOLDA - TRATAMENTO TÉRMICO 1080°C 

AISI 316 L 6,06 1,61 1,422 1,04 0,49 0,20 0,10 0 

AISI 317 L 8,11 2,54 2,07 1,41 0,89 0,42 0,17 0 

MÉDIA FN NO METAL DE BASE - TRATAMENTO TÉRMICO 1080°C 

AISI 316 L 2,44 2,14 2,06 1,55 1,01 0,89 0,41 0,18 

AISI 317 L 4,94 1,62 3,34 3,17 2,87 2,62 2,36 1,80 
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  Analisando a tabela 23, observa-se redução acentuada do teor de 

ferrita δ, tanto no metal de base quanto no metal de solda para o AISI 316L e 

somente no metal de solda para o AISI 317L. Analisando a tabela 21, bem como 

tabela 05, pode-se confirmar o efeito do Mo na redução da ferrita δ, onde sua 

presença tende a dificultar a redução na condição solubilizado. Portanto, tempos 

maiores de tratamento podem ser sugeridos quando se deseja minimizar seus 

efeitos na matriz. Com o objetivo de facilitar à interpretação da tabela 23 as figuras 

74 e 75 comparam os valores encontrados para cada um dos materiais, AISI 316L e 

317L. 

 

 

Figura 74. Variação do teor de ferrita δ do aço inoxidável AISI 316L, solubilizado a 

1080°C. Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 

 

 

Figura 75. Variação do teor de ferrita δ do aço inoxidável AISI 317L, solubilizado a 

1080°C. Resultados obtidos com a utilização de ferristoscópio 
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  Não menos importante às figuras 76 e 77 comparam as médias obtidas 

entre os materiais tanto no metal de solda quanto no metal de base. 

 

 

Figura 76. Variação do teor de ferrita δ no metal de base dos aços inoxidáveis AISI 

316L e 317L, solubilizado a 1080°C. Resultados obtidos com a utilização de 

ferristoscópio 

 

 

Figura 77. Variação do teor de ferrita δ no metal de base dos aços inoxidáveis AISI 

316L e 317L, solubilizado a 1080°C. Resultados obtidos com a utilização de 

ferristoscópio 
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4.3. ENSAIOS MECÂNICOS 

4.3.1. Medições de microdureza Vickers 

 

Conforme definido pelo item 3.2.8 as amostras preparadas para ensaio 

de tração foram caracterizadas quanto sua microdureza antes da realização deste 

ensaio, visando relacionar os resultados obtidos nos dois ensaios. A tabela 24 

relaciona os valores obtidos para as amostras, nas regiões do metal de solda e 

metal de base nas cinco condições, com e sem tratamento térmico. 

 

Tabela 24 – Microdureza vickers, carga 1000g. 

AISI 316L 

  DUREZA (HV) FERRITA δ 

Tipo de tratamento MS MB MS MB 

1080°C -16min 180 169 0,92 2,23 

1080°C – 120min 163 161 0,184 1,21 

850°C -16min 226 205 2,89 1,86 

850°C -120min 268 167 0,802 0,938 

Sem Tratamento 329 342 6,06 2,44 

AISI 317L 

  DUREZA (HV) FERRITA δ 

Tipo de tratamento MS MB MS MB 

1080°C -16min 193 174 1,85 4,653 

1080°C – 120min 153 180 0,68 3,02 

850°C -16min 248 224 1,04 1,506 

850°C -120min 225 227 0,15 0,11 

Sem Tratamento 263 285 8,11 4,95 

 

Ao analisar a tabela 24, em relação à dureza e fração de ferrita δ, 

pode-se ter a errada impressão que a ferrita δ aumenta a dureza nos aços 

inoxidáveis austeníticos, porém a dureza dos materiais sem tratamento tem relação 

com a usinagem para sua preparação, uma vez que materiais sem tratamento, após 

soldagem e antes da usinagem não apresentaram dureza significativa (Dureza da 

ordem de 170HV). Pode ser observado tanto por meio da tabela 23, quanto pelas 

micrografias da seção 4.1.3.1, que a ferrita é consumida durante o tratamento de 

solubilização e que este influi significativamente na redução da dureza, também é 

possível observar que as peças tratadas a 850°C tem sua ferrita consumida (tabela 

21), porém com precipitações da fase σ, tendo, portanto sua dureza elevada em 

relação às peças tratadas a 1080°C.  
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A figura 78 compara os valores destacados pela tabela 24, quanto as 

durezas encontradas nas regiões soldadas de ambos os materiais, dureza no metal 

de base, bem como compara os valores de dureza no metal de base com os valores 

encontrados no metal de solda para cada uma das ligas. 
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(c) 

 

(d) 

Figura 78. Valores obtidos nas medições de microdureza. (a) Comparação entre os 

materiais, AISI 316L e 317L na região soldada; (b) Comparação entre os materiais, 

AISI 316L e 317L na região do metal de base; (c) Comparação entre as regiões do 

metal de solda e metal de base, AISI 316L; (d) Comparação entre as regiões do 

metal de solda e metal de base, AISI 317L. 

 

4.3.2. Ensaio de tração 

O desempenho dos aços está diretamente associado com sua 

microestrutura, ou seja, presença de fases intermetálicas, carbonetos, distribuição 

de fases, fração volumétrica, tamanho de grão, morfologia entre outros. 

Antes de analisar os resultados é importante destacar que devido às 

dimensões do material como recebido não foi possível à utilização de um 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

D
u

re
z
a

 H
V

Dureza - MSxMB - AISI 316L 

MS

MB

0

50

100

150

200

250

300

D
u

re
z
a

 H
V

Dureza - MSxMB - AISI 317L

MS

MB



123 
 

extensômetro durante o ensaio, assim as informações referentes ao limite de 

escoamento dos materiais não foram destacados neste capítulo.  

 Como destacado na seção 3.2.6 os materiais passaram por diferentes 

tratamentos térmicos, visando verificar os efeitos da ferrita δ em seu comportamento. 

Como destacado por Leitnaker (1982) a presença da ferrita δ tende a aumentar o 

limite de resistência à tração em detrimento da ductilidade.  

A tabela 25 destaca a média dos valores encontrados para cada 

material, bem como o tratamento térmico especifico, bem como a comparação dos 

resultados é ilustrado pela figura 79. 

 

Tabela 25 – Limite de resistência à tração - MPa 

Limite de resistência à tração (MPa) 

Condição AISI 316L AISI 317L 

Sem Tratamento 628,78 677,44 

850°C – 16min 621,46 663,13 

850°C – 120min 617,13 640,56 

1080°C – 16min 561,29 579,97 

1080°C – 120min 563,73 582,88 

 

 

Figura 79. Limites de resistência à tração, AISI 316L e 317L. 
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também tende a aumentar o limite de resistência à tração. 
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  Complementando os valores obtidos quanto ao limite de resistência à 

tração, a tabela 26 detalha a média dos alongamentos obtidos para cada condição, 

bem como a comparação entre os materiais é ilustrado através da figura 80. 

 

Tabela 26 – Alongamento - mm 

Alongamento (mm) 

Condição AISI 316L AISI 317L 

Sem Tratamento 14,45 11,61 

850°C – 16min 13,93 11,98 

850°C – 120min 12,74 11,80 

1080°C – 16min 17,76 13,5 

1080°C – 120min 22,18 14,82 

 

 

Figura 80. Alongamento, AISI 316L e 317L. 

 

  Os valores de alongamento destacam que tanto a ferrita δ, quanto a 

fase σ tem influência negativa nesta propriedade, sendo destacados os piores 

resultados na liga AISI 317L, a mesma que possui os maiores teores de ferrita δ, 

tanto no metal de base, quanto no metal de solda. A figura 81 ilustra a deformação 

dos corpos de prova após ensaio de tração. 
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               (a)                                                                (b) 

Figura 81. Corpos de prova após ensaio de tração. (a) AISI 316L; (b) 317L. 

 

  Outra medida importante quando aos parâmetros de ductilidade é a 

redução de área do corpo de prova ensaiado, a tabela 27 traz a média dos valores 

obtidos para cada material em cada situação, bem como é representada pela figura 

82. 

Tabela 27 – Redução de área - % 

Redução de área (%) 

Condição AISI 316L AISI 317L 

Sem Tratamento 62,95 64,52 

850°C – 16min 45,48 29,06 

850°C – 120min 44,99 28,38 

1080°C – 16min 73,55 65,52 

1080°C – 120min 80,96 72,1 

 

 

Figura 82. Redução de área, AISI 316L e 317L. 
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  Analisando os dados das tabelas 25, 26 e 27, pode-se concluir que a 

presença de ferrita δ aumenta o limite de resistência à tração em detrimento a 

ductilidade, mas ainda assim sua influência é menor que a da fase σ, esta última 

evidenciada na pequena redução de área que os materiais além do fato de não 

apresentar comportamento uniforme durante o ensaio, principalmente na região 

soldada visualmente encruamento significativo desta região. Os materiais 

submetidos ao tratamento térmico de solubilização apesar de apresentarem baixo 

limite de resistência à tração apresentam boa ductilidade, fato este devido à evidente 

redução da ferrita δ destacado no capitulo 4.2. A figura 83 destaca dois corpos de 

prova tratados a 850°C, onde é possível observar o encruamento na região soldada, 

bem como seu comportamento não uniforme quanto à região da fratura. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Figura 83. Corpos de prova após ensaio de tração. (a) Fratura no metal de base, 

com região soldada encruada, fratura e região soldada sinalizadas; (b) Fratura no 

metal de solda com redução de área menor nesta região. 
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5 CONCLUSÕES 

 Observou-se que na temperatura de 850°C, mesmo pequenos intervalos de 

exposição foram suficientes para precipitação da fase σ, sendo mais visível 

na liga AISI 317L, portanto, indicando que a fase sigma se forma 

preferencialmente a partir da ferrita existente na estrutura do material, visto 

que os elementos que a estabilizam são os mesmo que estabilizam a ferrita, 

tais como cromo e molibdênio. 

 Os resultados indicam forte influência do molibdênio, tanto para precipitação 

da fase σ a partir da ferrita δ a 850°C, quanto para retardar a redução da 

ferrita δ a 1080°C. 

 É observado que preferencialmente a ferrita δ é consumida em regiões onde 

sua dimensão é menor, exemplo às finas dendritas formadas no metal de 

solda e espessas lamelas no metal de base, possivelmente oriundas da 

laminação.  

 A presença da ferrita δ pode ser relacionada a um aumento na resistência a 

tração, porém em detrimento aos parâmetros de ductilidade. É indicado que 

aços inoxidáveis austeníticos, após soldagem, sejam solubilizados a fim de 

minimizar os efeitos da presença da ferrita δ em seu comportamento 

mecânico, ainda é importante destacar que a presença da fase σ está 

relacionada à diminuição nos parâmetros de resistência e ductilidade.  

 Observou-se um encruamento maior na região soldada das amostras com 

precipitações da fase σ, sugerindo que a morfologia e dimensões da região 

influenciaram neste comportamento, uma vez que as dendritas de ferrita δ 

formadas após solidificação não eram ordenadas, tampouco espaçadas entre 

si, o que tende a dificultar a movimentação de discordâncias em comparação 

com uma região ordenada, como as lamelas do metal de base. 

 Pode-se afirmar com base nas imagens obtidas pelas análises feitas por de 

MO e MEV que o ferritoscópio apresenta maior precisão, pois ao considerar 

somente a ação ferromagnética exclui, portanto, da contagem fases como a 

σ. Já na análise quantitativa por MO esta exclusão não se faz possível, pois 

pelo fato da técnica trabalhar com a diferença de contraste entre a fase e a 

matriz não é possível à segregação da ferrita δ durante a análise, fazendo 

com que outras fases, como a σ, seja incluída na análise. Em contrapartida a 
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análise quantitativa por MO é bastante interessante quando se deseja saber a 

quantidade em fração volumétrica de outras fases somadas em relação à 

matriz. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Estudar os efeitos da precipitação da fase σ, quanto à diminuição na 

resistência a corrosão; 

 Precipitação da fase σ em aços com baixo Mo; 

 Efeitos da ferrita δ nas propriedades mecânicas de aços inoxidáveis 

austeníticos em temperaturas criogênicas; 

 Efeitos da usinagem com e sem refrigeração nas propriedades de dureza dos 

aços inoxidáveis austeníticos; 

 Estudar a cinética de precipitação da fase σ em temperaturas inferiores a 

850°C. 

 Verificar a cinética de precipitação da fase σ na liga AISI 317LN; 

 Estudar a precipitação da fase σ a fim de sugerir curvas TTT 

 Estudar mecanismos de precipitação das fases χ, σ e Laves nos aços 

inoxidáveis austeníticos.  
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ANEXO A – Certificado consumível utilizado para soldagem com a respectiva 

composição química, AISI 316L. 
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ANEXO B – Certificado consumível utilizado para soldagem com a respectiva 

composição química, AISI 317L. 
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