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RESUMO 

Os aços inoxidáveis ferríticos são amplamente utilizados na indústria e no cotidiano por sua 

característica de excelente resistência à corrosão atmosférica obtida a baixo custo, assim como 

suas propriedades mecânicas comparáveis aos aços carbono. As ligas inoxidáveis ferríticas, 

porém, são suscetíveis à algumas formas de corrosão localizada, sendo a principal delas a 

corrosão intergranular. Esta forma de corrosão ocorre devido ao fenômeno de sensitização que 

consiste na formação de zonas com diferentes teores de cromo no aço. A sensitização ocorre 

devido precipitação de cromo ou formação de uma segunda fase (martensita) no contorno de 

grão ferrítico, gerados quando o aço é exposto em altas temperaturas. Neste contexto, 

encontram-se as dificuldades na soldabilidade dos aços inoxidáveis ferríticos. Diante disso, 

serão analisadas as alterações microestruturais geradas pela soldagem no AISI 430, assim 

como os efeitos dos tratamentos térmicos pós soldagem (TIPS) na resistência à corrosão. 

 

Palavras-Chave: aço inoxidável ferrítico; soldabilidade; corrosão intergranular, TTPS. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Ferritic stainless steels are widely used in industry and everyday life for its excelente 

resistance to atmospheric corrosion obtained at low cost, as well as it’s mechanical properties 

comparable to carbon steels. The ferritic stainless alloys, however, are susceptible to some 

forrns of localized corrosion, the main one being the intergranular corrosion. This type of 

corrosion occurs due to sensitization phenomena consisting in the forrnation of areas with 

different leveis of chromiurn in the steel. The sensitization occurs due to chromiurn 

precipitation or forrnation of a second phase (martensite) in the ferritic grain boundary, 

generated when the steel is exposed to high temperatures. In this context, there are difficulties 

in weldability of ferritic stainless steels. Thus, the microstructural changes generated by 

welding in AISI 430 will be analyzed, as well as the effects of post weld heat treatment 

(PWHT) in corrosion resistance.  

 

 

Key-Words: ferritic stainless steel; weldability; intergranular corrosion, PWHT.
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1. INTRODUÇÃO 

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro-carbono com adição de cromo e níquel que as 

tomam mais resistentes a ambientes corrosivos em comparação ao aço carbono. Outros 

elementos de liga como titânio, nióbio, manganês e silício também são utilizados nos aços 

inoxidáveis. Podem ser classificadas em cinco "famílias": austeníticos, ferríticos, 

martensíticos, duplex e PH. A utilização do aço inoxidável já é difundida em diversos setores 

industriais e, cada vez mais, estes aços são utilizados em setores cotidianos, tais como 

automóveis, utensílios domésticos, equipamentos hospitalares. 

Neste mercado, os ferríticos vêm encontrando bastante espaço, pois são ligas com teor de 

cromo médio (16%-18%), o que confere ao aço inoxidável ferrítico excelente resistência à 

corrosão atmosférica. Em conjunto com sua boa formabilidade, reuni características que o 

tomam uma excelente opção econômica no mercado de embutidos, estampados ou repuxados 

(ISSF, 2007). Porém, algumas ligas ferríticas apresentam problemas quanto à soldabilidade. 

De acordo com Lippold & Kotecki (2005), o procedimento de soldagem afeta tanto as 

propriedades mecânicas quanto as anticorrosivas do aço. Fenômenos como crescimento de 

grão ferrítico, formação de martensitas intergranulares ou precipitação de carbonetos cromo 

são prejudiciais e podem ocorrer na soldagem do aço inoxidável ferrítico. 

Por isso, buscam-se soluções para reduzir tais efeitos indesejáveis. A adição de elementos 

de liga estabilizantes (Ti, Nb) ou redução no teor de carbono é comprovadamente eficaz 

contra a precipitação de carbonetos cromo (HUANG, 2015). 

Este trabalho consiste na apresentação de um estudo teórico sobre o aço inoxidável 

ferrítico, em especial das alterações rnicroestruturais e nas propriedades anticorrosivas destas 

ligas quando submetidas à soldagem. Em conjunto, foram realizados procedimentos 

experimentais para análise dos efeitos provocados por soldagem e tratamento térmico pós 

soldagem (TTPS) no aço inoxidável ferrítico AISI 430.  

A metodologia aplicada para análise parte da realização de um ponto de solda do tipo TIG 

(Tungsten Inert Gas) em amostras circulares com 23,4mm de diâmetro e 1,3mm de espessura. 

Arcos de solda de 3 e 5s foram utilizados para produzir dois conjuntos com diferentes 

aportes de calor. A microestrutura das amostras como soldadas foram observadas em 

microscópios ótico e eletrônico. Em seguida, foram realizados ensaios de corrosão nas 

amostras como soldadas, para análise dos efeitos da soldagem na resistência à corrosão do 

aço. Por último, as amostras foram tratadas termicamente, novamente observadas em 

microscópio e submetidas à novo ensaio. Os resultados experimentais, aliados à revisão 



14 

 

bibliográfica, permitem fazer conclusões sobre as propriedades microestruturais e de 

resistência à corrosão em juntas soldadas do AISI 430. 

O presente trabalho estrutura-se da seguinte forma: inicialmente será descrito a 

metodologia utilizada nos procedimentos experimentais realizados, incluindo equipamentos, 

tipos de ensaio, parâmetros e afins, assim como a metodologia de pesquisa. No capítulo 

Referencial Teórico, serão apresentadas todas informações levantadas, em livros ou artigos, a 

respeito das características do aço inoxidável ferrítico quando submetido à soldagem e/ou 

TTPS. Por fim, será realizada uma análise dos resultados obtidos (imagens de microscópio, 

gráficos) para subsídio das conclusões finais.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. AÇOS INOXIDÁVEIS 

São considerados aços inoxidáveis as ligas Fe-C com teor de cromo acima de 10,5%. Esta 

designação é dada por sua característica de resistência à oxidação e corrosão, conferida pelo 

fenômeno de passivação. A passivação consiste na formação de uma fina camada de óxidos 

mistos (de ferro, cromo e outros elementos) e a dissolução desta em meio corrosivo, criando 

uma película sobre o aço. Sua formação, impermeabilidade e taxa de dissolução em meio 

corrosivo definirão o grau de resistência de um aço inoxidável (medida em perda de 

massa/área/unidade de tempo) (Costa & Mei, 1988). 

Segundo Lippold e Kotecki (2005), este tipo de proteção toma os aços inoxidáveis 

altamente eficientes contra corrosão atmosférica e ainda diversos meios ácidos, resíduos 

químicos, gases e vapores com altas temperaturas, fazendo com que o uso do mesmo seja 

cada vez maior em diferentes indústrias. 

Embora o filme passivo seja eficiente em diversos meios, existem formas de corrosão as 

quais os aços inoxidáveis são suscetíveis. Por isso, a escolha correta da liga a ser usada, 

visando à aplicação, é a principal forma de se evitar falhas no mesmo. Corrosão por pites, por 

frestas e a intergranular são as mais comuns e ocorrem muitas vezes devido a processos 

térmicos realizados no aço. Essas formas de corrosão acontecem como ataques localizados e 

podem levar à falha em pouco tempo, o que toma tão importante o estudo de processos como 

soldagem e tratamentos térmicos pós-soldagem (ITPS) para a indústria. Além dos tratamentos 

térmicos, são utilizados ainda diversos elementos de liga que têm função de inibir estes 

ataques, promover determinada fase ferrosa ou até mesmo formar precipitados para 

endurecimento do aço. 

Diferentemente de aços carbono ou de baixa liga, nos inoxidáveis a classificação e divisão 

dos mesmos não é feita com base na sua composição química e sim de acordo com a fase 

predominante em microestrutura, originando, portanto, cinco grandes famílias: austeníticos, 

ferríticos, martensíticos, duplex (austenítico-ferrítico), e PH. Serão apresentados cada um 

deles e suas principais características, com um estudo mais aprofundado nos aços ferríticos, 

particularmente o AISI 430. 
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2.2. AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 

A tabela 2-1 apresenta as composições químicas dos tipos mais comuns de aços 

inoxidáveis austeníticos. Os aços deste grupo representam a maior produção dentre os aços 

inoxidáveis. São aços com composição química rica em cromo e níquel, sendo as ligas mais 

usadas as constituídas por 18% Cr e 8-10% Ni. Os aços são comumente os da série 300 da 

AISI, caracterizadas por serem altamente resistentes à corrosão. Além do Ni e do Cr, podem 

ser encontrados também o manganês, que assim como N e C, é estabilizador de austenita. Um 

número menor de ligas austeníticas contém adições de Mn e N suficientes para substituir 

parcial ou total do níquel, recebendo estes a classificação da série 200. 

Tabela 2-1: Composição química dos principais aços inoxidáveis austeníticos (% em peso). 

AISI % C % Mn % Si %Cr %Ni % OUTROS 

304 0,08 2,0 1,0 18 - 20 8 – 10,5 0,1 N 

304L 0,03 2,0 0,75 18 - 20 8 – 10,5 0,1 N 

304H 0,04 -0,1 2,0 0,75 18 - 20 8 – 10,5 - 

304N 0,08 2,0 0,75 18 - 20 8 – 10,5 0,1 - 0,16 N 

316 0,08 2,0 0,75 18 - 20 10 – 14 2 – 3  Mo 

316L 0,03 2,0 0,75 16 – 18 10 – 14 
2 – 3 Mo 

0,1 - 0,16 N 

317L 0,03 2,0 0,75 18 – 20 11 – 15 
3 - 4 Mo 

0,1 N 

321 0,08 2,0 0,75 17 – 19 9 – 12 0,1 N 

347 0,08 2,0 0,75 17 – 19 9 -12 - 

310S 0,08 2,0 1,5 24 – 26 19 -22 - 

201 0,15 5,5 – 7,5 0,75 16 – 18 3,5 – 5,5 0,1 N 

FONTE: ASTM A240. 

 

Os aços AISI 304, 316, 321, 347 possuem vastas aplicações na engenharia. Nos aços AISI 

321 e 347 são adicionados elementos estabilizantes como Ti e Nb. Estes elementos são 

formadores de carbonetos e carbonitretos, atuando de forma a inibir a precipitação de 

carbonetos de Cr quando o aço é aquecido na faixa entre 500° e 850°C, fenômeno conhecido 

como sensitização e altamente prejudicial ao aço, pois o leva à um processo corrosão 

intergranular. Existem ainda as variações em composição química apresentadas nas séries L, 
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que com quantidade reduzida de carbono (abaixo de 0,03%), reduzem a cinética de 

precipitação dos carbonetos de cromo.  

Outra importante aplicação dos aços inoxidáveis austeníticos se dá em situações de 

temperaturas extremas. Ligas contendo elevados índices de carbono (séries H) com adição de 

silício ou alumínio são usadas para serviços em altas temperaturas (até 1000°C) como em 

fornos para tratamento térmico, embora percam parte de sua resistência à corrosão. Também 

possuem boa resistência ao impacto em baixas temperaturas, o que torna esse aço uma escolha 

para ambientes criogênicos. 

Os aços inoxidáveis austeníticos se destacam ainda em suas propriedades mecânicas, pois 

apresentam boa conformabilidade (facilitando os processos de fabricação), tem boa resposta 

aos processos de soldagem quando respeitados alguns requisitos, contam com boa dureza e 

ductilidade. Porém todas essas vantagens que muito devem à alta quantidade de elementos de 

liga o tornam mais caro que os outros aços inoxidáveis. 

 

2.3. AÇOS INOXIDÁVEIS MARTENSÍTICOS 

A tabela 2-2 apresenta os principais graus de aços inoxidáveis martensíticos. A 

microestrutura martensítica é originada a partir da austenita com resfriamento suficientemente 

rápido para impedir a formação de ferrita e carbonetos. Nos aços inoxidáveis martensíticos o 

resfriamento em óleo ou mesmo ao ar peças pequenas é suficiente para provocar o 

endurecimento por transformação martensítica. Por outro lado, o resfriamento em água pode 

provocar o trincamento da peça, dependendo da dureza da martensita gerada. 

 

Tabela 2-2: Composição química dos principais aços inoxidáveis martensíticos (% em peso). 

AISI % C % Mn % Si %Cr %Ni % OUTROS 

410 0,15 2,0 1,0 11 – 12 - - 

420 0,35 1,0 1,0 12 – 14 0,6 - 

440A 0,75 1,0 1,0 16 - 18 0,75 - 

440B 0,95 1,0 1,0 16 - 18 0,75 - 

440C 1,20 1,0 1,0 16 - 18 0,75 - 

431 0,20 1,0 1,0 15 - 17 1,25 – 2,5 0,3 Mo 

FONTE: ASTM A240. 
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O resfriamento de uma solda já é rápido o suficiente para gerar martensitas no metal de 

solda e ZT A. A formação de martensita também é função da composição química do aço e 

dependente de elementos estabilizadores de austenita, como o carbono, para atingir 

microestrutura totalmente martensítica. Altos índices de carbono conferem ao aço inoxidável 

martensítico uma elevada dureza, porém o tomam mais frágil e suscetível a falhas. O baixo 

teor de Cr (12%-14%) faz com que estas ligas não sejam tão eficientes contra a corrosão 

quanto outros aços inoxidáveis. 

Alguns tratamentos térmicos podem ser realizados nos aços inoxidáveis martensíticos. O 

recozimento, em temperaturas da ordem de 700 a 800°C, por tempos prolongados, pode 

produzir uma microestrutura dúctil de carbonetos de cromo grosseiros e esferoidizados em 

matriz ferrítica. Este tratamento é feito para preparar o material para conformação mecânica a 

frio ou usinagem. Como última etapa do processo de fabricação as peças de aço inox 

martensítico passam por têmpera e revenido. O revenido na faixa de 400 a 600°C deve ser 

evitado, pois provoca queda acentuada de tenacidade (fragilidade do revenido) e de resistência 

à corrosão. Para valores otimizados de tenacidade e resistência mecânica os aços inoxidáveis 

martensíticos de médio e baixo carbono podem ser revenidos a 650°C. Os aços de alto 

carbono (AISI 440A, B e C) devem ser tratados na faixa de 250 a 375°C, para obter elevada 

resistência mecânica e resistência ao desgaste, com boa resistência à corrosão.  

Em geral, os aços inoxidáveis martensíticos possuem mais baixo custo dentre os 

inoxidáveis, devido aos mais baixos teores de elementos de liga. 

 

2.4. AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX 

Os aços inoxidáveis duplex recebem este nome porque devem possuir urna microestrutura 

composta por duas fases: ferrita (ccc) e austenita (cfc). Por esse motivo, estes aços podem ser 

também chamados de " austeno-ferríticos". A microestrutura ideal, que fornece as melhores 

propriedades, deve conter apenas essas duas fases, em proporções próximas de 1:1. Para tal, 

deve haver um balanço entre os elementos ferritizantes (Cr, Mo, W, Si) e elementos 

austentizantes (C, N, Ni, Cu) na liga. Além disso, um tratamento térmico de solubilização na 

faixa de 1 000 a 1150°C com resfriamento rápido em água é indicado para se produzir a 

microestrutura ideal. O resfriamento lento, por sua vez pode provocar formação de fases 

indesejáveis, além da ferrita e austenita, tais como sigma e chi. Os carbonetos d e cromo 

também podem acontecer, mas preocupam pouco nas ligas que contém %C < 0,03%. Ligas 

com %C > 0,03% podem ser encontradas ' Em temperaturas elevadas (> 1250°C), ou logo 
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abaixo da faixa de solidificação, as ligas austeno-ferríticas apresentam a ferrita como fase 

única, conforme sugere o diagrama esquemático da figura 2.1. A austenita deve se formar no 

resfriamento, mas se este for muito rápido a partir deste campo ferrítico, pode-se obter urna 

microestrutura desbalanceada –L porcentagem elevada de ferrita (> 65%). Este é um 

problema que ocorre em juntas soldadas, quando se utiliza processos de solda por fusão com 

aporte de calor muito baixo. A introdução de nitrogênio nas ligas duplex conseguiu equilibrar 

melhor a microestrutura nas juntas soldadas, e a utilização de metal de adição mais rico em Ni 

também ajuda a se ter um teor mais adequado de austenita. Ainda assim, quando se realiza 

soldas autógenas em chapas finas pode resultar urna microestrutura excessivamente ferrrítca 

e, como a liga contem nitrogênio, este elemento tem pouca solubilidade na ferrita e acaba se 

precipitando como nitreto de cromo, mesmo com o resfriamento rápido (Fig. 2.2).  
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Com a microestrutura ideal, os aços inoxidáveis duplex apresentam excelentes 

propriedades mecânicas (resistência e tenacidade) aliado a boa resistência à corrosão. Existem 

algumas dezenas de composições comerciais de aços inoxidáveis austeno-ferríticos, e eles 

passaram a ser ranqueados com relação à resistência à corrosão localizada (pites e frestas) 

pelo parâmetro PRE ou PREN ("pitting resistance equivalent number"). Este parâmetro se 

baseia na composição química das ligas, sendo a fórmula mais utilizada dada por: 

 

PREN = %Cr + 3,3(%Mo + 0,5(% W))+ 16(%N) (1) 

 

Baseado no PREN, os aços austeno-ferríticos podem ainda ser divididos em: "lean duplex" 

(PREN ~ 30, baixo teor de Mo); "duplex" (30<PREN<40) e "superduplex" (40<PREN<48) e 

"hyperduplex" (PRE<48). O aumento dos elementos de liga também provoca um certo 

aumento de resistência mecânica, bem como o custo do material. 

Um PREN elevado indica que a liga pode ser mais resistente à corrosão localizada, porém 

não se pode desprezar a influência da microestrutura. Aços de elevado PREN são também 

mais susceptíveis à formação de fases intermetálicas que abaixam significativamente a 

resistência aos diversos tipos de corrosão. Assim, para que uma liga inoxidável, em particular 

um aço austeno-ferrítico, corresponda às expectativas criadas pelo seu PREN, é preciso que 

tenha recebido o tratamento térmico adequado (solubilização) e tenha sua microestrutura 

ideal, descrita anteriormente. Outra crítica ao PREN é que, em geral, as fórmulas não levam 

em consideração a porcentagem de impurezas eventualmente presentes na liga. A tabela 2-3 

apresenta os principais graus de aços inoxidáveis austeno-ferríticos comerciais, bem como o 

valor médio do PREN. 

 

Tabela 2-3: Composição química dos principais aços inoxidáveis martensíticos (% em peso). 

UNS % C % Mn % Si %Cr %Ni % N OUTROS PREN 

S32304 0,03 2,5 1,0 21,5 – 24,5 3 - 5 0,05 – 0,20 0,1 - 0,6 Mo 22,63 

S32205 0,3 2,0 1,0 22 - 23 4,5 – 6,5 0,14 – 0,20 3 – 5 Mo 34,14 

S32750 0,03 1,2 1,0 24 – 26 6 - 8 0,24 – 0,32 3 – 5 Mo 37,74 

S32760 0,03 1,0 1,0 24 - 26 6 - 8 0,2 - 0,3 
3 – 4 Mo 

0,5 – 1,0 W 
37,92 

FONTE: ASTM A240. 
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2.5. AÇOS INOXIDÁVEIS ENDURECÍVEIS POR PRECIPITAÇÃO (PH) 

Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação podem ter matriz martensítica ou 

austenítica. 

O nome PH (precipitation hardening - endurecimento por precipitação) é dado pois estes 

aços recebem elementos de liga (Ti, Mo, AI, além de variados teores de Ni) e tratamentos 

térmicos que formam precipitados, endurecendo e conferindo maior resistência mecânica. As 

matrizes podem ser martensíticas, austeníticas ou semi-austeníticas. As primeiras são 

alcançadas com baixo teor de cromo e elementos estabilizantes de austeníta somados a 

tratamentos térmicos responsáveis pela precipitação de elementos ligantes. A solidifcação, 

que pode até ser 100% ferrítica, é seguida por uma transformação austenítica durante o v 

resfriamento. Posteriormente, tratamentos témicos entre 480° até mais de 900°C são usados 

para precipitação dos elementos de liga e as temperaturas de envelhecimento estão 

diretamente ligadas a' propriedade mecânica do aço. Os semi-austeníticos também têm sua 

solidificação 100% ferrítica, porém seu processo de precipitação envolve mais de uma etapa 

em tratamento térmico. Possuem maior quantidade de elementos austenitizantes e alcançam 

altos índices de resistência mecânica. Por sua vez, os aços PH de matriz austenítica possuem 

alto teor de Ni e sua solidificação, portanto, é de I 00% de austenita. O endurecimento destas 

ligas é feito com temperaturas relativamente baixas, porém com certo tempo de tratamento 

(até 20h) devido a difusão lenta de precipitado. Devido tanto à sua alta liga, difícil 

formabilidade, exigência de tratamentos especiais (como exemplo resfriamento pós soldagem 

para posterior tratamento térmico), além de baixa demanda, os aços PH estão entre os mais 

caros inoxidáveis.  
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2.6. AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 

São considerados ferríticos os aços inoxidáveis com nível de cromo acima de 11% e de 

matriz essencialmente ferrítica. Podem ser observados também com martensitas entre os grãos 

ferríticos, fenômeno gerado pela nucleação da fase austenita que sofre transformação 

martensítica durante a solidificação do aço. A formação de austenítas é condicionada pelo 

contraste entre elementos ferritizantes e austenitizantes. Entre os principais elementos 

formadores de ferrita estão o cromo, o silício, o titânio, o nióbio, o molibdênio e o alumínio. 

Os elementos de liga estabilizadores de austenita vistos nos aços inoxidáveis austeníticos são 

o carbono, o nitrogênio, o níquel, o manganês e o cobre. Além da influência na 

microestrutura, os ligantes são escolhidos de acordo com as características que conferem ao 

aço. 

Segundo Lippold & Kotecki (2005), os aços inoxidáveis ferríticos (AIF) comercializados 

nos dias atuais podem ser divididos em 3 “gerações” diferidas entre si pela composição 

química utilizada, conforme apresentado na tabela 2-4. A 1ª Geração é composta pelas ligas 

médio cromo e alto carbono, por isso apresentam as martensitas intergranulares à temperatura 

ambiente. Os aços da 23 Geração receberam mudanças na composição, visto os problemas 

causados pelas solicitações ~ altas temperaturas, por exemplo, a precipitação de carbetos e 

nitretos de cromo. Entre as alterações, observa-se a adição de elementos como Ti e Nb, que 

possuem maior tendência a precipitar-se na forma de carbetos e nitretos. A 3ª Geração conta 

com alto teor de Cr e redução dos elementos intersticiais (C e N), conferindo uma maior 

resistência à corrosão e melhorando as características de dureza e ductilidade. A tabela 2-4 

mostra os principais representantes das três gerações de aços inoxidáveis ferríticos. 
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Tabela 2-4: Composição química dos principais aços inoxidáveis martensíticos (% em peso). 

AISI % C % Mn % Si %Cr %Ni OUTROS 

405 0,08 1,0 1,0 11,5 – 14,5 0,6  

430 0,12 1,0 1,0 16 – 18 0,75  

434 0,12 1,0 1,0 16 – 18 - 0,75 – 1,25 Mo 

409 0,08 1,0 1,0 10,5 – 11,75 0,5  

436 0,12 1,0 1,0 16 – 18 - 0,75 – 1,25 Mo 

439 0,03 1,0 1,0 17 – 19 0,5 0,15[0,2+4(C+N)]-1,1Ti 

444 0,025 1,0 1,0 17,5 – 19,5 1,0 0,20+4[C+N]-0,8Ti+Nb 

XM-27 0,01 0,4 0,4 25 – 27,5 0,5 0,05 – 0,20 Nb 

29-4 0,01 0,025 0,02 28 - 30 3,5 – 4,2 0,15 Cu 

FONTE: ASTM A240. 

 

Além da influência da composição química, a distribuição das fases presentes nos aços 

inoxidáveis ferríticos (AIF) também é alterada pelo histórico termomecânico (trabalhos a 

quente ou f frio, soldagem, tratamentos térmicos) ao qual o aço foi submetido. Três fatores 

unidos - composição, microestrutura e histórico termomecânico - são responsáveis pela 

definição das propriedades mecânicas e anticorrosivas no AIF. De acordo com Pickering 

(1976), o aço ferrítico pode sofrer aumento ou redução na resistência mecânica conforme o 

controle no tamanho do grão, assim como o teor dos elementos intersticiais (C e N) 

influenciam na ductildade, dureza e tenacidade. Quando presente, o volume e a composição 

química da martensita intergranular também é responsável por alterações nas propriedades 

mecânicas e anticorrosivas dos ferríticos. O uso do aço inoxidável ferrítico tem seu início em 

aplicações que não exigiam soldagem, visto as mudanças prejudiciais causados por este 

processo na microestrutura e propriedades do aço. Entre os problemas trazidos pela soldagem, 

os mais comuns são: o crescimento de grão ferrítico, a fragilização a partir de certas 

temperaturas, a precipitação de carbetos e/ou nitretos Cr e a formação de martensitas 

intergranulares. Estas alterações microestruturais afetam as propriedades mecânicas (dureza e 

tenacidade) e resistência à corrosão da liga (Lippold & Kotecki, 2005). 
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2.6.1. Soldagem 

O ciclo térmico imposto pelo procedimento de soldagem em aços inoxidáveis ferríticos 

gera diversas mudanças microestruturais, a saber - crescimento de grão ferrítico, formação de 

martensita e precipitação de carbonetos de cromo (sensitização) - estas sendo prejudiciais à 

principal característica presente em tais ligas: a resistência à corrosão. Entretanto, a soldagem 

dos AlF apresenta-se necessária em determinadas utilizações e, portanto, busca-se 

desenvolvimento de soluções para saneamento dos "defeitos" gerados pelo processo. A 

soldagem provoca fusão do aço e possui resfriamento inerentemente rápido, e, por isso, a 

composição química da liga será o fator definitivo na microestrutura do aço soldado. As 

diferentes composições existentes nas ligas inoxidáveis ferríticas acarretam em três 

possibilidades de solidificação.  

Segundo Lippold & Kotecki (2005), A primeira sequência apresenta uma solidificação 

inteiramente ferrítica. Ocorre em ligas com baixo cromo e baixo teor de intersticiais (AISI 

405 e 409), em aços com teor médio de cromo e presença de Ti e Nb (estabilizam o carbono e 

suprimem o surgimento de austenita), e quando o teor de cromo é alto (acima de 25%). Neste 

caso, a ferrita nucleada a partir do metal fundido é a única fase presente durante todo o 

resfriamento, fato que provoca um intenso crescimento de grão ferrítico. Uma segunda 

sequência de solidificação é possível devido à presença de elementos promotores da fase 

austenita. Após a solidificação completa do aço em ferrita, são nucleadas austenitas nos 

contornos de grão ferríticos, as quais sofrem transformação martensítica devido ao 

resfriamento brusco. Na transição pela faixa de temperatura na qual a fase ferrita é única, o 

aço também sofre o fenômeno de crescimento de grão, que, embora seja considerável para 

provocar mudanças nas propriedades, não é tão acentuado como no caso visto acima. O grão 

ferrítico para de crescer a partir do surgimento da segunda fase. Esta sequência é observada 

em aços médio cromo não estabilizados (AISI 430 e 434) e em aços baixo cromo e alto 

carbono. 

Para ligas com alto teor de cromo e carbono, observa-se uma solidificação onde 3 fases 

estão presentes: após a nucleação ferrítica, surge também a fase austenita ainda com a 

presença de metal fundido. Nesta sequência, o volume de austenita (posteriormente 

transformada em martensita) na zona de solda é o mais alto, porém o fenômeno de 

crescimento de grão ferrítico experimentado é menor em relação às outras apresentadas. As 

zonas termicamente afetadas (ZTA's) também sofrem crescimento de grão e precipitação de 
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carbonetos. O volume de martensitas intergranulares dependerá do quanto a composição 

química da liga favorecerá a fase austenita. 

2.6.2. Composição e microestrutura 

Como já descrito, estas ligas são mais comuns na forma mista com matriz ferritica 

contendo martensitas ou austenitas intergranulares. 

Os aços inoxidáveis ferriticos tem sua solidificação iniciada pela nucleação da ferrita e a 

microestrutura final destas ligas será influenciada pelo balanço entre elementos ferritizantes e 

austenitizantes. Os inoxidáveis ferriticos com médio e baixo teor de cromo, quando não 

estabilizados, tendem a formar austenitas nos contornos de grão ferriticos a partir de certa 

temperatura, esta influenciada pelo teor de cromo e nível de austenitizantes. De acordo com 

Lippold & Kotecki (2005), no AISI 430 não estabilizado, por exemplo, composto por 17%-Cr 

e teor relativamente baixo de intersticiais C e N, assim como de outros elementos formadores 

de austenita, a temperatura de surgimento da fase austenítica é de 1100°C durante a 

solidificação, como pode ser visto no diagrama pseudo-binário da figura 2-3. A sequência de 

resfriamento, segundo o diagrama, resulta na transformação da austenita em ferrita e 

carbonetos, porém esta só é vista em resfriamento lento. Mais comumente, observa-se a 

transformação mantensítica nas austenitas intergranulares e esta mudança implica em 

alterações nas propriedades mecânicas e anticorrosivas da liga, as quais serão objeto de estudo 

nos itens a seguir. Em conjunto ao aparecimento da fase austenítica, o resfriamento do 

AISI430 forma precipitados ricos em cromo, principalmente o Cr23C6, podendo ainda serem 

nitretos e carbonitretos, os quais também causam mudanças nas propriedades mecânicas do 

aço. 



26 

 

 

 

2.6.3. Efeito dos Elementos de Liga 

Os elementos de liga presentes nos aços inoxidáveis ferrítcos além de influenciarem, 

inicialmente, a sequência de solidificação, são diretamente responsáveis pela quantidade e 

distribuição das fases à temperatura ambiente, e, consequentemente, das propriedades 

presentes no aço. Os elementos ferritizantes são os mais buscados na fabricação de um 

inoxidável ferrítico, visto suas propriedades voltadas para aplicações anticorrosivas. Dentre os 

os mais comuns utilizados comercialmente, vemos o Si, Ti, Nb, Mo e AI, os quais conferem 

diferentes características à liga (Lippold & Kotecki, 2005). Em relação as propriedades 

mecânicas, estes ligantes não conferem grandes mudanças, exceto pela formação dos 

precipitados quando submetidos f' altas temperaturas, os quais são responsáveis por, 

inicialmente, aumento na resistência mecânica, seguido por fragilização do aço (Pickering, 

1976). 

Em contrapartida, os estabilizadores de ferrita são altamente indicados na melhoria das 

características anticorrosivas. Para aços que serão submetidos a processamento 

termomecânico a quente (soldagem, tratamento térmico, laminação), Titânio e Nióbio são 

altamente recomendados pela sua afinidade com C e N, visto que a precipitação de carbonetos 

e nitretos desses elementos em detrimento do Cr inibe as reduções na propriedade 

anticorrosiva do aço, resultantes da precipitação de cromo (Lippold & Kotecki, 2005). Ainda 

segundo Lippold & Kotecki o alumínio é utilizado contra oxidação ~altas temperaturas, e o 
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Mo é utilizado contra a corrosão por pite. A precipitação de Ti e Nb também é benéfica na 

resistência ao impacto (Pickering, 1976). 

Os ligantes formadores de austenita são responsáveis por alterações voltadas a melhores 

propriedades mecânicas no aço. Além dos já citados C e N, também são vistos nas ligas 

comerciais o Manganês, o Níquel e o Cobre. Os dois últimos são evitados por carretarem em 

aumento percentual de martensitas no aço, prejudicando as propriedades anticorrosivas, 

porém baixas quantidades de Ni podem ser usadas quando desejado certo aumento de dureza 

ao impacto (Lippold & Kotecki, 2005). 

A formação de martensita, por outro lado, contribui para o aumento da resistência 

mecânica do aço, assim como a presença dos intersticiais C e N, mas provocam fragilização 

do mesmo (Pickering, 1976). 

A microestrutura exclusivamente ferrítica ocorre quando há alto teor dos elementos 

ferritizantes, por exemplo, em aços médio cromo estabilizados em Nb ou Ti (AISI 439, 444, 

468) e também em aços com alto teor de Cr, podendo ainda ser vista em aços baixo cromo 

com baixos níveis de C (AISI 409, 405). Analisando o diagrama Fe-C podemos perceber 

como o baixo C, por exemplo, 0,06% no AJSI 409, mantém a solidificação do aço somente no 

campo ferritico. Nos aços alto cromo, ou médio cromo estabilizados, a matriz 100% ferrítica é 

obtida tanto pela redução da lupa austenítica, provocada tanto pelo teor de Cr, quanto pela 

ação dos estabilizadores formando precipitados intergranulares de carbonetos e nitretos 

(Lippold & Kotecki, 2005). 

2.6.4. Efeito do Tamanho de Grão 

A fase ferrita, por sua estrutura cúbica de corpo centrado, possui grande difusão atômica e, 

por isso, sofrem um fenômeno do crescimento de grão acentuado (durante a soldagem, por 

exemplo, este é proporcional ao aporte de calor). A temperatura de início de crescimento de 

grão desta fase é cerca de 600° (Pickering, 1976). 

De acordo com Lippold & Kotecki (2005), grãos grosseiros comprovadamente reduzem a 

tenacidade e dureza, como pode ser visto na figura 2-4). Por isso, procedimentos de refino de 

grão são recomendados para aços inoxidáveis ferriticos. São efetivos contra o crescimento de 

grão a presença de elementos intersticiais, C e N, a precipitação dos estabilizadores Ti e Nb 

na forma de carbonetos e nitretos, assim como a formação de uma segunda fase intergranular 

no aço. Mas, devido ao fato de que os intersticiais em ligas não-estabilizadas, assim como a 

presença de uma segunda fase (martensita) levam à perda na resistência à corrosão, opta-se 

pelo trabalho a frio (encruamento) para o refino de grão, processo que resulta também em 
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maior tensão de escoamento e de ruptura para o aço (Pickering, 1976). O trabalho de Fattah 

Alhosseini e Vafaiean (20 15) demonstrou que o refino de grão é responsável pela redução 

nas correntes de passivação e corrosão no aço inoxidável ferrítico. 

 

 

 

2.6.5. Efeito da Martensita 

A martensita é uma fase metaestável de solução sólida supersaturada de carbono em ferro, 

gerando urna estrutura tetragonal de corpo centrado (TCC), formada a partir do resfriamento 

brusco da austenita. Esta rapidez no resfriamento inibe a difusão atômica do carbono e, a 

temperaturas inferiores a Mi (temperatura de início de transformação martensítica), ocorre o 

fenômeno de cisalhamento da estrutura cúbica de face centrada da austenita (Costa e Mei, 

1988). 

A presença de martensita nos contornos de grão ferríticos altera as propriedades mecânicas 

do aço. Segundo Pickering (1976), a estrutura TCC da martensita e a maior solubilidade de 

carbono levam ao aumento na resistência de ruptura, na tensão de escoamento (quando é pelo 

menos 15% do volume) e dureza. A característica de fratura e deformação estrutural da 

transformação martensítica provocam também a fragilização no aço.  
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A formação de martensita intergranular é responsável por uma considerável perda na 

resistência à corrosão dos AIF. Esta fase apresenta menor solubilidade de cromo em 

comparação à ferrita. Sendo assim, quando exposto em meio corrosivo, haverá problema na 

formação do filme passivo. As zonas com martensitas intergranulares serão mais suscetíveis 

ao ataque químico. 

 

2.6.6. Metal de Adição 

As mudanças rnicroestruturais sofridas pela ferrita durante o ciclo térmico de soldagem 

também são um entrave na escolha do metal de adição nas operações de soldagem, caso 

necessário. Geralmente nos processos de soldagem são escolhidos eletrodos com a 

composição química similar à do metal base, mas o crescimento de grão ferrítico resultante do 

processo faz com que, muitas vezes, seja usado um metal de adição austenítico. Um outro 

efeito térmico proveniente na solda de inoxidáveis, a precipitação de carbonetos, leva a uma 



30 

 

necessidade de utilização de eletrodos austeníticos estabilizados, por sua ação inibitória na 

precipitação do cromo (Pickering, 1976). O metal de adição austenítico resulta em 

microestrutura mista de ferrita-austenita, conferindo maior ductilidade e dureza à solda 

(Lippold & Kotecki, 2005). 

 

2.6.7. Resistência à Corrosão 

A resistência à corrosão nos aços inoxidáveis ferríticos é, em geral, maior que a dos 

martensíticos e comparável aos austeníticos, muito embora estas comparações sejam pouco 

úteis sem se considerar o meio corrosivo. São bons contra a corrosão sob tensão, porém são 

suscetíveis em meios contendo alto teor de cloretos. Nestes ambientes, os AIF sofrem 

corrosão por pite e a adição de Mo é recomendada para este tipo de ataque, além de conferir 

maior estabilidade ao filme passivo em meios redutores ou oxidantes. 

As dificuldades na utilização das ligas ferríticas surgem quando há necessidade de 

soldagem. As alterações microestruturais provocadas pelo processo ·tomam o aço altamente 

sensível à corrosão intergranular (figura 2.6). Segundo Lippold & Kotecki (2005), isto ocorre 

pela sensitização sofrida no aço quando exposto 1 temperaturas acima de 900°. Sensitização é 

o processo no qual carbonetos ricos em cromo são precipitados para os contornos de grão, 

gerando urna zona adjacente pobre em cromo. Assim, quando o aço é exposto em meio 

agressivo é formada urna "pilha" e ocasionando a corrosão. De acordo com Sindo-Kou 

(2002), por causa das altas taxas de difusão de cromo e carbono em altas temperaturas, o 

resfriamento rápido e redução no teor de C não são eficazes contra a precipitação de cromo. A 

adição de Ti e Nb é recomendável pois, segundo Huang (20 15), estes elementos suprimem a 

precipitação de carbonetos de cromo, elevam a temperatura de sensitização e 

consequentemente a corrosão intergranular. Entretanto, os carbonetos e nitretos de titânio são 

suscetíveis ao ataque por ácidos oxidantes. 
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Visto isso, observa-se que para suprimir o risco na utilização de aços inoxidáveis ferríticos 

soldados, deve-se atentar para os fatores de teor de intersticiais, cromo e taxa de resfriamento 

na soldagem. Atualmente são utilizadas ligas com baixíssimo teor de intersticiais, que além de 

reduzir a precipitação do cromo, também inibe a formação de martensitas intergranulares. Tal 

fato, possibilita, por sua vez, maiores taxas de resfriamento do processo, condição em que as 

precipitações ocorridas serão intergranulares (Lippold & Kotecki, 2005). A redução nos níveis 

de C e N também é benéfica em relação à corrosão por pite e reduz o fenômeno de 

fragilização a 475°.C 

Os tratamentos térmicos pós soldagem (TTPS) são recomendados para recuperação das 

propriedades anticorrosivas dos aços inoxidáveis ferríticos. Sabe-se que o tratamento em 

temperaturas abaixo da lupa austenítica provocam revenimento das ilhas de martensita 

intergranulares, assim como permitem a difusão dos precipitados intergranulares ricos em 

cromo, reduzindo a sensitização. Além disso, os TTPS restauram a dureza e ductilidade, 

características afetadas pelas precipitações de aumento no tamanho do grão gerados na solda. 
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3. METODOLOGIA 

Para análise dos efeitos de soldagem e tratamento térmico pós soldagem nas propriedades 

do aço inoxidável ferrítico AISI 430, aplicou-se uma metodologia baseada em pesquisa 
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bibliográfica a respeito do comportamento do aço, aliado a experimentação prática destes 

processos para levantamento de resultados. 

 

3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

A etapa prática deste trabalho consistiu em cinco procedimentos: análise de composição 

química, realização de ponto de solda GT A W (TIG), tratamento térmico pós-soldagem, 

microscopias ótica e eletrônica de varredura e ensaios de corrosão • 

As amostras utilizadas são de aço inoxidável ferrítico AISI 430 (composição nominal na 

tabela 3.1), em forma de disco com 23,4mm de diâmetro e 1,3mm de espessura.  

 

Tabela 3-1: Composição química nominal do aço AISI 430. 

% C (máx) % Mn (máx) % Cr % Si (máx) %Ni (máx) 

0,12 1,0 16 – 18 1,0 0,75 

FONTE: ASTM A240. 

 

Para confirmação de que as amostras escolhidas possuíam composição química compatível 

à normativa, estas foram levadas ao Instituto Nacional de Tecnologia e submetidas a 

procedimento de Espectroscopia por Difração de Energia (EDS). O princípio de 

funcionamento é baseado em um detector de raio-x responsável por captar a radiação emitida 

pelos átomos da amostra quando sujeitos à incidência dos feixes de elétrons. Estes feixes 

penetram e expulsam elétrons de camadas interiores dos átomos, gerando uma passagem dos 

elétrons de camadas mais externas para substituir os retirados, emitindo raio-x característicos. 

Após detectadas e quantizadas, as energias, que são específicas para cada transição eletrônica 

em cada átomo, são cruzadas com o espectro de radiação conhecido, fornecendo a 

composição química da amostra.  

Quatro amostras foram soldadas de forma autógena pelo processo GTA W (TIG) com 

proteção gasosa de argônio puro. Esta operação consistiu em realizar um ponto de solda no 

centro dos discos, mantendo o arco aberto por 3s e 5s. Os pontos de solda foram produzidos 

no Laboratório de Soldagem do CEFET-RJ.   

Duas das amostras soldadas foram tratadas termicamente a 700°C por 1 hora, simulando 

um tratamento térmico pós-soldagem indicado para esta classe de aço. Dois ensaios 

eletroquímicos de corrosão foram realizados nas amostras como soldadas e nas amostras 

tratadas termicamente. O ensaio de DL-EPR é usualmente indicado para avaliar o grau de 
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sensitização de aços inoxidáveis. Utiliza-se uma célula de 3 eletrodos (eletrodo de trabalho, 

referência e contra eletrodo) em uma solução de ácido sulfúrico (H2S04) e tiocianato de 

potássio (KSCN). O eletrodo de trabalho é construído com a amostra embutida, juntamente 

com um fio de cobre para contato elétrico. Além disso, é selecionada a área de interesse a ser 

exposta ao eletrólito, através de uma janela construída com esmalte incolor (Fig 3-1). O 

ensaio de DL-EPR foi desenvolvido inicialmente para aços inoxidáveis austeníticos da família 

AJSI 304, mas logo foi aplicado a outros materiais. A solução usada para o AISI 304 é 

0,5MH2S04+0,01MKSCN, porém em aços menos resistentes à corrosão, soluções menos 

agressivas devem ser usadas e, por outro lado, aços mais nobres do que o AJSI 304 devem ser 

ensaiados com soluções mais agressivas. Uma vez montada a célula, o ensaio passa a ser 

comandado pelo potenciostato. No caso, após 30 minutos de leitura do potencial de circuito 

aberto, inicia-se a varredura de potencial da célula no sentido anódico. Na solução de teste os 

aços inoxidáveis apresentam um aumento de corrente atingindo um pico (ativação) e depois 

um decréscimo para valores muito baixos, no intervalo de passivação. Ao chegar a um valor 

de potencial de + 300 m VscE a varredura é revertida para o sentido catódico, rumo ao 

potencial de circuito aberto. No retomo, os materiais que possuem regiões pobres em cromo 

na microestrutura vão apresentar um novo aumento de corrente atingindo um pico de 

reativação. A razão entre corrente máxima deste pico (Ir) em relação ao pico de corrente de 

ativação (Ia) é o grau de sensitização da amostra e, de forma mais ampla, significa uma 

medida das regiões pobres em cromo do material. Se o aço possui o cromo uniformemente 

distribuído, sem gradientes deste elemento na microestrutura, então o pico de reativação não 

vai existir e a razão Ir/Ia será zero. A Figura 3-2 mostra uma curva de DL-EPR de um material 

com l/Ia= 0,323.  
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Em seguida, foram realizados tratamentos térmicos pós soldagem em duas amostras, de 3s 

e 5s de arco de solda. A temperatura de tratamento foi de 700°C, sendo realizado durante 1 h, 

e o tempo indicado para amostras com esta espessura. As amostras tratadas foram novamente 

observadas em microscópio, para análise de possíveis alterações microestruturais. Foi 

realizado novo ensaio de corrosão a fim de verificar o efeito do ITPS na resistência à corrosão 

do aço inoxidável ferrítico soldado. 
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os resultados dos experimentos práticos realizados neste 

trabalho. Estão incluídos entre os registros: gráficos de composição química gerados pela 

espectroscopia de raio X, imagens de microscopias realizadas para observação das alterações 

microestruturais resultantes da soldagem, além dos gráficos obtidos pelos ensaios de corrosão 

nas amostras como soldadas e tratadas termicamente. 

Em seguida, tais resultados serão comparados ao referencial bibliográfico utilizado e a 

compatibilidade entre estes será o embasamento para as conclusões acerca das características 

de soldabilidade do aço inoxidável ferrítico, assim como sua resposta ao tratamento térmico. 

 

4.1. ESPECTROSCOPIA POR DISPERSÃO DE ENERGIA 

Este procedimento é realizado levando-se uma amostra a um microscópio eletrônico de 

varredura e selecionados pontos desta para incidência do feixe de elétrons.  

Para tal ponto, os espectros de energia captados geram um gráfico e uma tabela, tal como 

exemplificado na fig. 4-1 e na tabela 4-1. A tabela 4-2 mostra os teores do percentual em peso 

de quatro medidas, e a média destes teores. Deve-se considerar que a análise química por EDS 

é de caráter semi-quantitativo, e está sujeita a interpretação por parte do operador. Por 

exemplo, sabe-se que a amostra de aço inox analisado tem carbono bem mais baixo do que o 

quantificado na tabela 4.2, e que a técnica (EDS) ainda é imprecisa para elementos leves. 

Sendo assim, o carbono pode ser retirado da análise, realizando-se a normalização para 

quantificação com o restante dos elementos. Assim, a tabela 4.3 apresenta os valores 

normalizados da média, com os elementos Cr, Si e Fe apenas. Esta parece ser a análise 

química mais realista do material base utilizado neste trabalho. O teor de carbono, 

infelizmente, não pode ser determinado com precisão pelo EDS.  
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Cada uma das quatro amostras foi submetida a espectroscopia em 5 pontos aleatórios e a 

média entre os percentuais encontrados foi considerada como composição química da 

amostra. A tabela 4-2 apresenta os resultados para as quatro amostras: 
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Com os resultados obtidos, podemos afirmar que as amostras utilizadas possuem 

composição química compatível ao aço inoxidável AISI 430 (%Cr =16 - 18% Cr). 

 

 

 

4.2. ANÁLISE NO ESTÉREO MICROSCÓPIO 

Após a realização dos pontos de solda nas amostras, estas foram levadas ao microscópio, 

para observação das alterações microestruturais sofridas.  

Duas classes de amostras foram produzidas, utilizando-se diferentes aportes de calor (arco 

aberto por 3s e por 5s). Com isso provocou-se diferentes alterações na macro e 

microestrutura. As imagens das figuras 4-2 e 4-3 obtidas no estéreo-microscópio mostram que 

com o aumento do tempo de arco aberto, que implica em um aumento do aporte de calor, 

ocorre o aumento do tamanho do metal de solda e da zona termicamente afetada (ZT A).  
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Nas figuras 4-2 e 4-3 observa-se claramente o fenômeno de crescimento de grão ferrítico, 

com a formação de enormes grãos colunares no metal de solda. Pode-se identificar também 

que um maior aporte de calor gerou maior crescimento de grão. 
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Utilizando métodos gráficos foi feito a estimativa do tamanho da poça de fusão (metal e 

solda) e também da ZTA.  

 

4.3. ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

O procedimento de soldagem resultou na formação de martensitas intergranulares nas 

ZTA's da matriz ferrítica, como pode ser visto nas figuras 4-4 e 4-5. 

Foi realizada microscopia eletrônica de varredura nas amostras como soldadas, obtendo-se 

imagens mais ampliadas das martensitas (Fig. 4-6). 
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A martensita é formada a partir da austenita intergranular formada em altas temperaturas. 

A partição do Cr, elemento ferritizante, é tal que sua concentração na austenita é mais baixa 

do que na ferrita, resultando em uma martensita também mais pobre neste elemento. É 

também de se esperar que a martensita seja mais rica em C e N, elementos intersticiais 

austenitizantes, que difundem para os contornos de grão e estabilizam a austenita em alta 

temperatura. 

As figuras 4.7(a) e (b) mostram as curvas de polarização anódica do metal de solda e ZTA 

da amostra soldada com 5 s. O potencial de pites observado é de -0,121 VscE, valor baixo em 

relação a outros aços inoxidáveis. Após o ensaio a amostra foi observada nos microscópios 

ótico, (Fig.4.8) e eletrônico de varredura (Fig 4.9(a-b)). Observa-se o ataque preferencial da 

martensita intergranular, o que4 condizente com a sua composição química mais pobre em Cr 

e mais rica em C. Na Figura 4.9(b) observa-se também uma trinca intergranular no fundo do 

pite, mostrando que o contorno de grão encontra-se fragilizado.  
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Uma das amostras soldadas foi submetida ao tratamento térmico pós-soldagem a 700°C 

durante 1h. Foi observada a decomposição da martensita em ferrita e carbonetos, conforme 

mostrado nas Figuras 4.10(a) e 4.10(b). 
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4.4. ENSAIOS DL EPR 

As amostras como soldadas (por 3s e 5s) foram submetidas ao ensaio Double Loop 

Eletrochemical Potentiokinect Reactivation (DL EPR), ou Potenciação Eletroquímica de 

Reativação Cíclica, para avaliar o Grau de Sensitização (Degree of sensitization - DOS) do 

aço inoxidável. Conforme explicado anteriormente, o DOS foi determinado pela relação da 

corrente de reativação e corrente de ativação (lr/la). 

As figuras 4-10 a 4-13 apresentam as curvas obtidas no ensaio de DL-EPR, as amostras do 

metal base, metal de solda (3s), metal de solda (5s) e metal de solda (3s) com tratamento 

térmico a 700°C por 1 h, respectivamente. Os valores de DOS (lr/la) extraídos destas curvas 

são compilados na tabela 4.4. Cabe salientar que a janela selecionada para realização do 

ensaio de DL-EPR inclui basicamente o metal de solda e a ZT A.  

Analisando os resultados da tabela 4-5 observa-se que o maior grau de sensitização é o da 

amostra soldada com menor aporte de calor (3s). Aumentando-se o aporte de calor (amostra 

soldada com 5s) o grau de sensitização decresce um pouco, o que pode estar relacionado a um 

resfriamento mais lento. Nos aços inoxidáveis ferríticos, o resfriamento lento é benéfico para 

a resistência à corrosão porque permite a difusão do cromo, que provoca a diminuição dos 

gradientes deste elemento na microestrutura. O tratamento térmico a 700°C provoca a queda 

do grau de sensitização do metal de solda e ZT A para um valor próximo ao do metal base, o 

que justifica a realização deste tratamento térmico do aspecto da resistência à corrosão do aço.  

 

Figura 4-10: Ensaio realizado no metal base de amostra como soldada (3s). 
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Figura 4-11: Ensaio realizado no metal de solda de amostra como soldada (3s). 

 

 

Figura 4-12: Ensaio realizado no metal de solda de amostra como soldada (5s). 
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Figura 4-13: Ensaio realizado no metal de solda de amostra tratada termicamente (3s). 

 

 

Tabela 4-4: Grau de sensitização. 

Amostra Ir Ia Ir/Ia (DOS) 

Metal base 0,014 0,046 0,298 

Como soldado 3s 0,018 0,032 0,544 

Como soldado 5s 0,015 0,041 0,366 

Tratado termicamente 0,017 0,061 0,273 
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5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram observados os seguintes aspectos a respeito da microestrutura e 

resistência à corrosão de juntas soldadas do aço inoxidável ferrítico AISI 430: 

1. A junta soldada produzida por pontos de solda GTAW são caracterizados por grãos 

colunares no metal de solda e grãos grosseiros na ZT A. O metal de solda e a extensão da ZT 

A se tomam maiores com o aumento do tempo de arco aberto; 

2. Na microestrutura da ZTA, são observadas martensitas intergranulares. Estas 

martensitas são pontos preferenciais para nucleação de pites de corrosão; 

3. Trincas intergranulares foram observadas associadas aos pites de corrosão, mostrando 

que os contornos de grão da ZT A estão fragilizados; 

4. O tratamento térmico a 700°C provoca o revenimento da martensita, ou seja, a 

decomposição desta fase em ferrita com carbonetos grosseiros; 

5. O tratamento térmico a 700°C também provocou a redução do grau de sensitização, 

conforme observado nos ensaios de DL-EPR. 
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