
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS 

CURSO DE ENGENHARIA METALÚRGICA 

 

 

FRANCISCO DIEGO ARARUNA DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO A FRIO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DA SENSITIZAÇÃO NA SOLDAGEM DE 

CHAPAS FINAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 301LN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2011 

  



ii 

 

FRANCISCO DIEGO ARARUNA DA SILVA 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO A FRIO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DA SENSITIZAÇÃO NA SOLDAGEM DE 

CHAPAS FINAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 310LN 

 

 

 

  Monografia submetida à Coordenação 

do Curso de Engenharia Metalúrgica da 

Universidade Federal do Ceará como 

requisito para obtenção do grau de 

Bacharel em Engenharia Metalúrgica. 

 

Orientador: Prof. Dr. Cleiton Carvalho 

Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2011 



iii 

 

FRANCISCO DIEGO ARARUNA DA SILVA 

 

 

INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO A FRIO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DA SENSITIZAÇÃO NA SOLDAGEM DE 

CHAPAS FINAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 310LN 

 

  Monografia submetida à Coordenação 

do Curso de Engenharia Metalúrgica da 

Universidade Federal do Ceará como 

requisito para obtenção do grau de 

Bacharel em Engenharia Metalúrgica.  

Aprovada em ___/___/_____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Cleiton Carvalho Silva (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará 
 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Hélio Cordeiro de Miranda 

Universidade Federal do Ceará 
 

 

______________________________________________________ 

Prof. Dr. Hamilton Ferreira Gomes de Abreu 

Universidade Federal do Ceará 
 

 

  



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo 

aquilo que Ele tem feito em meu favor? 

(Salmo 115/116) 

  



v 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Santíssima Trindade, pelo dom da vida, por mostrar o caminho da salvação e pelo 

consolo nas dificuldades diárias. A Nossa Senhora do Carmo pelo apoio nos estudos, 

desde sempre. 

 

Aos meus pais, Sérgio e Luiza, pelo exemplo de vida, pelo apoio incessante e pelas 

orações. 

 

A Jessica, a razão de todos os meus esforços, por sempre me entender nos momentos de 

ausência e por estar ao meu lado. 

 

Aos meus irmãos Sérgio e Júlia, pelo companheirismo e carinho. 

 

Ao Prof. Dr. Cleiton Carvalho Silva, pela orientação, amizade, e por sempre confiar em 

mim para a realização de grandes projetos, desde os primeiros anos de iniciação 

científica. 

 

Ao Prof. Dr. Hélio Cordeiro de Miranda, pelos inúmeros conselhos valiosos e pelos 

ensinamentos durante a parceria no projeto PERC. 

 

Ao Prof. Dr. Carlos Almir Monteiro de Holanda, pelas oportunidades, pela confiança e 

ajuda em vários momentos durante a graduação. 

 

Ao Prof. Dr. Alex Maia do Nascimento, pelas palavras de motivação e pela confiança. 

 

A todos os Professores do DEMM em especial aos Professores Elineudo Pinho de 

Moura, Francisco Marcondes, Hamilton Ferreira Gomes de Abreu, Jesualdo Pereira 

Farias, Lindberg Lima Gonçalves, Marcelo Ferreira Motta, Marcelo José Gomes da 

Silva, Ricardo Emílio F. Quevedo Nogueira, Vicente Walmick Almeida Viera, Walney 

Silva Araújo e Sônia Maria A. Castelo Branco por todos os ensinamentos técnicos e 

pela dedicação na construção e fortalecimento do curso de Engenharia Metalúrgica. 

 

A Rafaella de Sousa Silva e Maria Marcela Ramos da Rocha, por serem pessoas tão 

especiais e amigas para todos os momentos. 

 

A todos os companheiros do ENGESOLDA, em especial a Thiago Ivo de Sousa 

Menezes, pelos momentos de descontração e pelos desafios superados com muito 

esforço. 

 

Aos membros da primeira turma de Engenharia Metalúrgica da UFC, Francisco Edval, 

Frank Webston, João Rodrigues, Paulo Marcelo, Thiago Ferreira e Victor Torquato pela 

contribuição de cada um nessa conquista. 

 

Ao grande amigo Francisco José de Souza Júnior, pela grande ajuda e parceria durante a 

graduação. 

  



vi 

 

RESUMO 

 

 

Os aços inoxidáveis constituem uma importante classe de materiais, possuindo 

aplicações que englobam desde utensílios de uso doméstico a veículos espaciais. Dentre 

essas aplicações, destaca-se a utilização desses materiais na indústria metroviária. O aço 

inoxidável austenítico 301LN, por possuir uma boa combinação entre resistência à 

corrosão e propriedades mecânicas, devido à formação de martensita induzida por 

deformação no trabalho a frio, apresenta-se como uma das ligas mais amplamente 

utilizadas na fabricação de carros metroviários. Apesar de a soldagem constituir o 

principal processo de fabricação desses aços, pouco se sabe a respeito dos efeitos do 

ciclo térmico de soldagem sob esse material previamente deformado, principalmente em 

relação a sua corrosão intergranular, problema bastante recorrente nos aços inoxidáveis 

austeníticos. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito da 

deformação a frio e do ciclo térmico de soldagem no comportamento da sensitização do 

aço inoxidável austenítico 301LN. Foram avaliados três condições de deformação, 

obtidos através de laminação a frio: sem deformação, redução de 10% em espessura e 

redução de 20% em espessura. Em relação à soldagem, foram avaliados dois níveis de 

energia utilizando o processo eletrodo revestido. Utilizou-se microscopia ótica e 

eletrônica de varredura para análise microestrutural. O grau de sensitização foi obtido 

através da técnica de polarização eletroquímica de reativação cíclica com ciclo duplo 

(DL-EPR). Foram realizados ainda ensaios de microdureza Vickers com o intuito de 

verificar possíveis alterações na microdureza do material decorrentes do processo de 

soldagem. Observou-se que a martensita induzida por deformação oferece sítios de 

nucleação para os carbonetos de cromo. Foi também observado que o mecanismo de 

precipitação dos carbonetos diferiu de acordo com o nível de deformação, enquanto que 

para a condição de 10% de deformação foi observada apenas precipitação intragranular 

(no interior das ripas de martensita), a condição de 20% apresentou precipitação 

intragranular e intergranular, possuindo também um maior grau de sensitização segundo 

o ensaio de EPR. Há evidências que a precipitação ocorreu preferencialmente nos 

contornos de grão do tipo martensita/martensita. Em relação à energia de soldagem, não 

foi possível estabelecer correlação da mesma com o grau de sensitização. O perfil de 

microdureza da condição de 20% de deformação soldada com alta energia evidenciou a 

presença dos carbonetos de cromo na região da zona afetada pelo calor distante do metal 

de solda em ambos os lados, através de um aumento nos valores de microdureza. 

 

Palavras-chave: Soldagem, AISI 301LN, Trabalho a frio, Sensitização 
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ABSTRACT 

 

 

Stainless steel is an important class of alloys as it is used from low-end applications, 

like cooking utensils, to very sophisticated ones, like space vehicles. Among their 

applications, it can be highlighted its use in the rail industry. 301LN austenitic stainless 

steel grade is widely utilized in the fabrication of railcars, as it has a good convolution 

between corrosion resistance and strength, because of the formation of strain induced 

martensite from cold work. Although welding is the main fabrication process applied to 

this material, the effects of the welding thermal cycle on the pre-deformed steel are not 

well known, specially the consequences on its sensitization behavior, which is a critical 

phenomenon in austenitic stainless steel. The aim of the present work is to evaluate the 

effect of the cold work and the welding on the 301LN stainless steel sensitization 

behavior. It was evaluated three degrees of deformation: as received, 10% cold rolled 

and 20% cold rolled. The welding was performed at two energy levels, using shielded 

metal arc welding process. Optical microscopy and scanning electron microscopy were 

used for microstructural analysis purpose. The degree of sensitization was obtained 

from Double Loop Electrochemical Potentiokinetic Reactivation test (DL-EPR test). 

Vickers microhardness tests were done in order to evaluate possible changes in the steel 

microhardness profile due to the welding thermal cycle. It was observed that strain 

induced martensite laths were nucleation sites for the chrome carbides. The precipitation 

mechanism was observed as being different according to the degree of deformation. For 

the 10% cold rolled condition, there was only intragranular precipitation while for the 

20% cold rolled condition, the precipitation was found to be both intragranular and 

intergranular, having consequently a higher degree of sensitization. There are some 

evidences that the precipitation occurs preferentially in the martensite/martensite grain 

boundaries. About the welding energy, it wasn’t possible to determine its correlation 

with the degree of sensitization. The Vickers microhardness profile for the 20% cold 

rolled condition welded with higher energy showed the presence of a chrome carbide 

rich region in the heat affected zone at the both sides far from the weld bead, by an 

increase of the microhardness values. 

 

Keywords: Welding, AISI 301LN, Cold work, Sensitization 

 

  



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Produção de aço inoxidável no Brasil (Núcleo Inox, 2010). ........................... 1 

Figura 2. Tripé da sustentabilidade. ................................................................................ 3 

Figura 3. Nova geração de metrôs em Hamburgo, Alemanha estão sendo construídos 

em aço inoxidável austenítico AISI 301LN endurecidos por trabalho a frio 

(International Stainless Steel Forum, 2010). .................................................................... 3 

Figura 4. Primeiro vagão todo a aço inoxidável do Japão (série Tokyu’s 700). 

Fotografia de Tokyu Car Corporation (International Stainless Steel Forum, 2010). ....... 6 

Figura 5. a) Passividade dos aços-cromo expostos durante 10 anos a uma atmosfera 

industrial; b) Efeito do cromo na resistência dos aços à oxidação a altas temperaturas 

(curva mostra a penetração da oxidação em cubos de ½” aquecidos por 48 horas a 

1000°C no ar) (Chiaverini, 1990). .................................................................................... 9 

Figura 6. Efeito do trabalho a frio nas propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis a) 

301; b) 305 (ASM International, 1994). ......................................................................... 13 

Figura 7. Modificações de composição a partir do aço inoxidável austenítico 304, 

visando propriedades especiais (Padilha, et al., 2004). .................................................. 14 

Figura 8. Imagens de MET do aço 304L deformado 5% a 77 K. a) Austenita, 

mostrando grupos de discordâncias em falhas de empilhamento; b) formação de ε, 

imagem de campo escuro, <110>γ, g=(0002)ε; embriões de α’ na interseção de bandas 

de martensita ε; d) embrião de α’ na banda de martensita ε: banda de deslizamento pode 

ser vista à esquerda do embrião de α’ (Spencer, et al., 2009). ....................................... 17 

Figura 9. Evolução da fração em volume de martensita com a deformação plástica no 

aço 316L. a) evolução da fração em volume de martensita α’ a três temperaturas de 

deformação, b) evolução da fração em volume de ε e α’ e γ com deformação plástica a 

77 K (Spencer, et al., 2009). ........................................................................................... 18 

Figura 10. Precipitação de carboneto de cromo no contorno de grão em um aço 316. a) 

Micrografia obtida por MET, b) Perfil de concentração de Cr ao longo do contorno de 

grão (ao longo da linha indicada na Figura 10a) (Magula, et al., 1996). ....................... 20 

Figura 11. Curva de sensitização relacionando temperatura, tempo e teor de carbono 

(Gentil, 1996). ................................................................................................................ 21 



ix 

 

Figura 12. Classificação qualitativa do grau de sensitização de amostras de aço 

inoxidável austeníticos obtidas no teste com ácido oxálico da norma ASTM A262. a) 

estrutura STEP; b) estrutura DUAL; c) estrutura DITCH (ASTM, 2004); .................... 22 

Figura 13. Curva de polarização esquemática do SL-EPR (Majidi, et al., 1986). ........ 23 

Figura 14. Diagrama esquemático do ensaio DL-EPR. A sensitização é avaliada pela 

razão de corrente Ir/Ia (Majidi, et al., 1986). ................................................................. 24 

Figura 15. Sensitização em aço inoxidável austenítico. a) diagrama de fase, b) ciclo 

térmico, c) curva de precipitação, (d) microestrutura (ZF indica a zona fundida) (Kou, 

2003). .............................................................................................................................. 26 

Figura 16. Ciclos térmicos e decaimento por solda em aço 304. Modificado de Fontana 

e Greene (Fontana, et al., 1978). .................................................................................... 26 

Figura 17. Ataque intergranular de 316 e 316L com ácido oxálico (Magula, et al., 

1996). .............................................................................................................................. 28 

Figura 18. Curvas Solvus para Cr23C6, NbC e TiC para aço inoxidável 304 (Kou, 

2003). .............................................................................................................................. 28 

Figura 19. Soldas em aços inoxidáveis austeníticos. a) decaimento por solda no 304, b) 

sem decaimento por solda no 321 (Linnert, 1976). ........................................................ 28 

Figura 20. Visão geral da metodologia aplicada no presente trabalho, indicando 

resumidamente todos os ensaios e procedimentos realizados. ....................................... 29 

Figura 21. Equipamentos utilizados para caracterização microestrutural: a) Microscópio 

Ótico Jenaplan/Karl Zeiss e b) Microscópio Eletrônico de Varredura Phillips XL. ...... 31 

Figura 22. Macrografia do corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 33 

Figura 23. Corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 22. Ácido 

oxálico, 500X. ................................................................................................................ 34 

Figura 24. Corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 22. Ácido 

oxálico, 1000X. .............................................................................................................. 34 

Figura 25. Macrografia do corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 35 

Figura 26. Corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta energia), mostrando 

a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 25. Ácido oxálico, 500X.

 ........................................................................................................................................ 36 



x 

 

Figura 27. Corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta energia), mostrando 

a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 25. Ácido oxálico, 1000X.

 ........................................................................................................................................ 36 

Figura 28. Macrografia do corpo de prova C (deformação em 10% e soldado com baixa 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 37 

Figura 29. Corpo de prova C (deformado em 10% e soldado com baixa energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 28. Ácido 

oxálico, 500X. ................................................................................................................ 38 

Figura 30. Macrografia do corpo de prova D (deformação em 10% e soldado com alta 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 38 

Figura 31. Corpo de prova D (deformado em 10% e soldado com alta energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 30. Ácido 

oxálico, 500X. ................................................................................................................ 39 

Figura 32. Macrografia do corpo de prova E (deformação em 20% e soldado com baixa 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 40 

Figura 33. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 32. Ácido 

oxálico, 1000X. .............................................................................................................. 41 

Figura 34. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), 

micrografia no MEV destacando contorno de grão austenítico. Ácido oxálico, 10.000X.

 ........................................................................................................................................ 41 

Figura 35. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), 

micrografia no MEV destacando carboneto de cromo. Ácido oxálico, 16.000X. .......... 42 

Figura 36. Macrografia do corpo de prova F (deformação em 20% e soldado com alta 

energia). Ataque com ácido oxálico. .............................................................................. 42 

Figura 37. Corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta energia), 

mostrando a ZAC distante do metal de solda, região destacada na Figura 36. Destaca-se 

a presença de três tipos contornos de grão: austenita/austenita (A/A), 

austenita/martensita (A/M) e martensita/martensita (M/M). Ácido oxálico, 1000X. .... 43 

Figura 38. Corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta energia), 

micrografia no MEV destacando contornos de grão com precipitados. Ácido oxálico, 

10.000X. ......................................................................................................................... 44 

Figura 39. Ensaio de EPR do corpo de prova A (não deformado e soldado com baixa 

energia) na região destacada na Figura 22...................................................................... 45 



xi 

 

Figura 40. Ensaio de EPR do corpo de prova B (não deformado e soldado com alta 

energia) na região destacada na Figura 25...................................................................... 45 

Figura 41. Ensaio de EPR do corpo de prova C (deformado em 10% e soldado com 

baixa energia) na região destacada na Figura 28. ........................................................... 46 

Figura 42. Ensaio de EPR do corpo de prova D (deformado em 10% e soldado com alta 

energia) na região destacada na Figura 30...................................................................... 47 

Figura 43. Ensaio de EPR do corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com 

baixa energia) na região destacada na Figura 32 ............................................................ 48 

Figura 44. Ensaio de EPR do corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta 

energia) na região destacada na Figura 36...................................................................... 48 

Figura 45. Efeito da deformação no grau de sensitização (DOS) a 500ºC. Cada linha 

representa um percentual de redução de espessura por laminação a frio (CR=cold 

rolled) (Singh, et al., 2003). ........................................................................................... 49 

Figura 46. Efeito da deformação no grau de sensitização (DOS) a: a) 600ºC e b) 700ºC. 

Cada linha representa um percentual de redução de espessura por laminação a frio 

(CR=cold rolled) (Singh, et al., 2003). .......................................................................... 49 

Figura 47. Uma comparação entre o ataque no a) aço 316 deformado e b) aço 304 

deformado após tratamento térmico de 650°C durante 0,25 horas. Note que o ataque no 

316 é completamente intergranular enquanto que no 304 ocorre um extensivo ataque 

intragranular (Briant, et al., 1980). ................................................................................. 53 

Figura 48. Micrografia em MEV do corpo de prova C (deformado em 10% e soldado 

com baixo aporte térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada 

às ripas de martensita. ..................................................................................................... 56 

Figura 49. Micrografia em MEV do corpo de prova D (deformado em 10% e soldado 

com alto aporte térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às 

ripas de martensita. ......................................................................................................... 56 

Figura 50. Micrografia em MEV do corpo de prova E (deformado em 20% e soldado 

com baixo aporte térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada 

às ripas de martensita e aos contornos de grão. .............................................................. 57 

Figura 51. Micrografia em MEV do corpo de prova F (deformado em 20% e soldado 

com alto aporte térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às 

ripas de martensita e aos contornos de grão. .................................................................. 57 

Figura 52. Perfil de microdureza do corpo de prova A, não deformado e soldado com 

baixo aporte térmico. Setas em vermelho incdicam limites do cordão de solda. ........... 58 



xii 

 

Figura 53. Perfil de microdureza do corpo de prova F, deformado em 20% e soldado 

com alto aporte térmico. Setas em vermelho apontam os limites do cordão de solda 

enquanto que os círculos indicam as regiões ricas em carbonetos de cromo. ................ 59 

 

  



xiii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Algumas propriedades dos aços inox mais utilizados na indústria ferroviária. 7 

Tabela 2. Parâmetros de rede mais comumente encontrados nas fases indicadas 

(Padilha, et al., 2004). .................................................................................................... 15 

Tabela 3. Equações relacionando a temperatura de formação de martensita α’ com a 

composição química. As temperaturas são expressas em graus Celsius, as composições 

em % (Padilha, et al., 2004; Holmes, et al., 1954; Angel, 1954; Williams, et al., 1976).

 ........................................................................................................................................ 19 

Tabela 4. Composição química nominal do aço 301LN e do eletrodo revestido E308L.

 ........................................................................................................................................ 30 

Tabela 5. Parâmetros de soldagem e graus de deformação para cada condição. ........... 30 

Tabela 6. Martensita Induzida por Deformação retida após sensitização. .................... 50 

Tabela 7. Tempo mínimo necessário para ataque no ensaio de Strauss modificado para 

diferentes temperaturas. As faixas correspondem aos tratamentos térmicos mais longo e 

mais curto que provocaram ataque no teste de Strauss modificado (Briant, et al., 1980).

 ........................................................................................................................................ 52 

 

  



xiv 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 1 

 

2. OBJETIVOS ............................................................................................................ 4 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 5 

3.1 Aços Inoxidáveis e a Indústria Metroviária ........................................................... 5 

3.2 Aços Inoxidáveis ................................................................................................... 7 

3.2.1 Influência dos elementos de liga ........................................................................ 8 

3.2.2 Aços Inoxidáveis Austeníticos ......................................................................... 12 

3.3 Martensita Induzida por Deformação (MID)....................................................... 15 

3.4 Corrosão em Aços Inoxidáveis Austeníticos ....................................................... 19 

3.5 Soldagem de Aços Inoxidáveis Austeníticos....................................................... 25 

 

4. METODOLOGIA ................................................................................................. 29 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO .......................................................................... 33 

5.1 Microestrutura – ZAC ......................................................................................... 33 

5.2 Ensaio pela técnica EPR ...................................................................................... 44 

5.3 Microdureza ......................................................................................................... 58 

 

6. CONCLUSÕES ..................................................................................................... 60 

 

7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS ............................................... 62 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 63 

 

 



1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É possível afirmar, sem dúvida alguma, que os aços inoxidáveis constituem uma 

importante classe de materiais. Sua importância é manifestada na plenitude de 

aplicações que dependem do seu uso, as quais envolvem desde utensílios de baixo 

custo, como materiais de cozinha (cutelaria) e mobília, até veículos espaciais. De fato, a 

onipresença dos aços inoxidáveis na vida diária torna praticamente impossível enumerar 

todas as suas aplicações. 

A produção de aço inoxidável no mundo superou a casa das 23 bilhões de 

toneladas em 2010. No Brasil, a produção superou as 300.000 toneladas em 2009, 

havendo predominância na produção de planos (Figura 1). Se há um crescimento 

contínuo da produção, a demanda também está acelerada. O consumo de aço inoxidável 

no Brasil tem apresentado taxas de crescimento médio anual da ordem de 6,5% ao longo 

dos últimos oito anos – o que evidencia ainda mais a importância desse material nos 

diversos setores da sociedade. 

 

 

Figura 1. Produção de aço inoxidável no Brasil (Núcleo Inox, 2010). 

 

Uma das características principais dos aços inoxidáveis é o seu perfeito 

alinhamento com as questões ambientais e sustentabilidade, bastante evidentes 

atualmente. Esse alinhamento pode ser justificado pela definição do que é conhecido 
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como tripé da sustentabilidade, o qual leva em conta três aspectos: humano, ambiental e 

econômico (Figura 2). 

Em relação ao aspecto humano, o material deve respeitar o ser humano, tanto no 

seu uso como no seu processo produtivo, especialmente em termos de saúde e 

segurança. Um material sustentável não prejudica as pessoas envolvidas na sua 

produção, no seu uso, na sua reciclagem e na sua destinação final. Os aços inoxidáveis 

não apresentam perigo algum às pessoas tanto durante sua produção como no seu uso 

diário – realizando-se uma escolha correta do tipo de aço inox para uma determinada 

aplicação, o aço permanece inerte e inofensivo às pessoas que o utilizam e ao meio 

ambiente. 

Já em relação ao aspecto ambiental, o material deve minimizar seus rastros de 

emissão, especialmente os relacionados ao carbono, água e ar. O material deve possuir 

baixos custos de manutenção e uma vida longa, os quais representam indicadores chave 

de que o impacto do material no planeta é o menor possível. Os aços inoxidáveis 

apresentam um alto nível de reciclabilidade, havendo estimativas de que 80% desses 

aços é reciclado ao fim de sua vida. A utilização de fornos a arco elétrico (FEA), o 

principal processo na produção de aços inoxidáveis, é extremamente eficiente no 

processamento de sucata e possui pouco impacto no meio ambiente em relação ao CO2 e 

outras emissões. Por possuir um alto valor intrínseco, o aço inoxidável é coletado e 

reciclado sem a necessidade de incentivos econômicos por parte do poder público. 

Em relação ao aspecto econômico, as indústrias produtoras do material 

apresentam sustentabilidade e crescimento a longo prazo, oferecendo segurança e 

qualidade excelentes aos seus clientes, bem como garantindo uma sólida e confiável 

cadeia de abastecimento ao seu cliente final. Escolhendo aço inoxidável para uma 

determinada aplicação, garante-se um menor custo de manutenção, uma maior vida útil 

e uma maior facilidade de reciclagem. Isso faz desse material uma escolha econômica 

em bens de consumo durável (tais como refrigeradores e máquinas de lavar) e em bens 

de capital (tais como aplicações na indústria de transporte e química). 
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Figura 2. Tripé da sustentabilidade. 

Mais especificamente no setor de transportes, diversas aplicações tem mostrado 

que a utilização de aços inoxidáveis pode conferir ainda mais sustentabilidade às novas 

soluções em transporte público – principalmente metrôs. Em tempos nos quais se fala 

cada vez mais da redução do nível de emissões, o transporte metroviário se apresenta 

como uma solução eficaz para a garantia do ir e vir com sustentabilidade nas grandes 

metrópoles. 

Assim, o presente trabalho se propõe a avaliar o aço inoxidável austenítico AISI 

301LN, bastante utilizado em aplicações metroviárias Figura 3, nas condições em que 

esse material é utilizado na fabricação de carros metroviários – deformados a frio e 

soldados. Dessa forma, com um melhor conhecimento do material e de seu 

comportamento nessas condições, é possível avaliar se todas as suas características 

favoráveis serão de fato aplicadas de forma plena e segura. 

 

 

Figura 3. Nova geração de metrôs em Hamburgo, Alemanha estão sendo construídos em aço inoxidável 

austenítico AISI 301LN endurecidos por trabalho a frio (International Stainless Steel Forum, 2010).  
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito da deformação a frio e do ciclo 

térmico de soldagem no comportamento da sensitização do aço inoxidável austenítico 

301LN, utilizado amplamente em aplicações metroviárias. Esse aço é deformado a frio 

com o intuito de melhorar suas propriedades mecânicas pela formação de martensita 

induzida por deformação. Entretanto, pouco se sabe sobre os efeitos do ciclo térmico de 

soldagem sob esse material previamente deformado, principalmente no tocante a sua 

resistência à corrosão intergranular, problema bastante recorrente nos aços inoxidáveis 

austeníticos. 

Dessa forma, através do estudo de diferentes condições de deformação e ciclo 

térmico de soldagem, busca-se avaliar possíveis alterações na resistência à corrosão do 

301LN, tendo em vista que essa propriedade é de extrema importância na principal 

aplicação desse material, que é na fabricação de carros metroviários – onde o mesmo 

fica exposto ao ambiente externo, o qual representa, em alguns casos (como em cidades 

litorâneas), um meio altamente corrosivo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1  Aços Inoxidáveis e a Indústria Metroviária 

 

Os esforços recentes para tornar a mobilidade das pessoas mais sustentável estão 

cada vez mais focados nos benefícios do transporte público. Uma mudança de veículos 

particulares para soluções relacionadas ao transporte público reduziria significantemente 

a quantidade de gases causadores do efeito estufa (e outros gases nocivos) lançados na 

atmosfera. O transporte ferroviário/metroviário, em particular, pode prover soluções 

sustentáveis para as necessidades de mobilidade crescentes das pessoas. 

A utilização de aço inoxidável na fabricação dos carros metroviários aumenta 

ainda mais a sustentabilidade da indústria metroviária. A alta durabilidade desse 

material e sua necessidade mínima de manutenção fazem com que o mesmo constitua 

uma boa escolha em termos econômicos. Projetos leves que economizam energia, alto 

teor de material reciclado e 100% de reciclagem ao fim da vida são as pedras 

fundamentais do perfil ambiental dos aços inoxidáveis. A aplicação dos aços 

inoxidáveis em vagões metroviários é um bom exemplo de como os fatores sociais, 

econômicos e ambientais da seleção de materiais interagem para criar soluções técnicas 

sustentáveis. 

Os aços inoxidáveis foram primeiramente introduzidos em 1912. Em 1932 os 

primeiros carros metroviários a utilizarem design 100% em aço inox foram colocados 

em serviço pela Budd Company nas Montanhas Rochosas do Canadá. As temperaturas e 

condições de operação extremas permitiram aos inoxidáveis mostrarem suas 

propriedades técnicas superiores e sua sustentabilidade excepcional para aplicações 

ferroviárias/metroviárias. Outras empresas do setor rapidamente seguiram a inovação, 

inserindo vagões em aço inoxidável nas suas rotas. 
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Figura 4. Primeiro vagão todo a aço inoxidável do Japão (série Tokyu’s 700). Fotografia de Tokyu Car 

Corporation (International Stainless Steel Forum, 2010). 

 

Os aços inoxidáveis tornaram-se rapidamente o material padrão para aplicações 

metroviárias nos Estados Unidos e Japão (Figura 4), tendência que continua até os dias 

atuais. Novos desenvolvimentos na tecnologia de fabricação dos aços inoxidáveis tem 

contribuído para que os mesmos se tornem materiais atrativos para carros metroviários, 

mesmo em partes do mundo onde seu uso é menos comum. 

Atualmente, aços inoxidáveis são utilizados em uma vasta gama de aplicações 

na indústria ferroviária. Os diversos serviços de trem (regional, de passeio, subterrâneo, 

de superfície e outros) apoiam-se em soluções com aços inoxidáveis. Cada uma dessas 

aplicações tem seu próprio perfil. A seleção de materiais e os critérios de design são 

afetados então pelas condições de operação especifica que cada carro em particular será 

exposto durante sua vida útil. Muitos desses critérios são perfeitamente satisfeitos pelos 

aços inoxidáveis. Aços inoxidáveis devem ser utilizados sempre que aspectos como a  

resistência à corrosão, durabilidade, resistência ao choque, segurança contra incêndio, 

higiene, facilidade de limpeza, manutenção e atratividade visual são requeridos. 

Embora haja mais de duzentas classes de aços inoxidáveis no mercado, somente 

alguns deles tem se consolidado em aplicações ferroviárias (Tabela 1). Além de 

possuírem desempenho técnico notável, essas classes são facilmente adquiríveis e 

simples de serem fabricadas. 
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Tabela 1. Algumas propriedades dos aços inox mais utilizados na indústria ferroviária. 

ASTM EN Tipo 
Composiçao 

Química (%) 

Tensão de 

Escoamento 

(MPa) 

Alongamento 

(%) 
Condição 

AISI 410 1.4003 Ferrítico 12 Cr 320 20 Recozido 

S420 35 1.4589 Ferrítico 15 Cr, 2 Ni, Mo, Ti 420 16 Recozido 

AISI 301 LN 1.4318 Austenítico 18 Cr, 7 Ni, N 350 35 Recozido 

AISI 304 1.4301 Austenítico 18 Cr, 9 Ni 230 45 Recozido 

AISI 201 1.4373 Austenítico 17 Cr, 7 Mn, 5 Ni, N 350 45 Recozido 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos possuem uma propriedade única: sua resistência 

mecânica pode ser aumentada através da aplicação de trabalho a frio. Essa resistência 

adicional permite aos fabricantes reduzir a espessura das estruturas de aço inoxidável 

pré-fabricadas do corpo dos vagões, tornando-os mais leves e consequentemente mais 

econômicos de se operar. Eles podem absorver grandes quantidades de energia em um 

acidente, já que, durante a deformação, o material gradualmente aumenta em resistência 

enquanto mantém um nível de ductilidade alto o bastante para evitar fraturas frágeis. 

Dessa forma, tem-se os aços inoxidáveis austeníticos como a classe mais amplamente 

utilizada no setor metroviário. (International Stainless Steel Forum, 2010) 

3.2 Aços Inoxidáveis 

 

Os aços inoxidáveis são ligas à base de ferro que contem um mínimo de 

aproximadamente 11% de cromo, quantidade necessária para prevenir a corrosão em 

atmosfera não poluída (daí a origem da sua denominação em inglês, stainless steel, que 

significa aço sem manchas) (ASM International, 1994). Chama-se “passividade” a 

propriedade típica de certos metais e ligas metálicas de permanecerem inalterados no 

meio circunvizinho. A origem da passividade desses metais é ainda hoje objeto de 

discussão. A teoria original e ainda aceita por muitos é justamente a que liga a 

inalterabilidade adquirida pelo material sujeito à ação do meio corrosivo à formação de 

uma “camada ou película de óxido”, no momento que o mesmo for exposto àquele meio 

(Chiaverini, 1990). No caso dos aços inoxidáveis essa película, muito fina e aderente, é 

formada por um óxido rico em cromo (Cr2O3), o qual mantem-se na presença do 

oxigênio (ASM International, 1994). 
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Outros elementos são adicionados para melhorar as propriedades da camada 

passivadora, dentre estes o níquel e o molibdênio, cobre, titânio, alumínio, silício, 

nióbio, nitrogênio, enxofre e selênio. O carbono está normalmente presente em 

quantidades que variam de menos de 0,003% até 1,0% em alguns aços inox 

martensíticos (ASM International, 1994). 

Três microestruturas principais existem em aços inoxidáveis: ferrítica, 

austenítica e martensítica. Essas microestruturas podem ser obtidas pelo ajuste 

adequado da composição química do aço e das condições de resfriamento. A partir 

dessas três microestruturas principais, os aços inoxidáveis podem ser classificados 

como: (1) Aços inoxidáveis ferríticos, (2) Aços inoxidáveis austeníticos, (3) Aços 

inoxidáveis martensíticos, (1) Aços inoxidáveis duplex (austeno-ferríticos), (4) Aços 

inoxidáveis endurecíveis por precipitação e (6) Aços inoxidáveis austeníticos 

substituídos Mn-N. Essas classes possuem diferentes propriedades. Por exemplo, aços 

inoxidáveis totalmente austeníticos são não-magnéticos enquanto que os ferríticos e 

martensíticos possuem ferromagnetismo (Lo, et al., 2009). 

3.2.1 Influência dos elementos de liga 

 

Os elementos de liga possuem efeitos específicos nas propriedades dos aços. É o 

efeito combinado de todos os elementos de liga e, até certo ponto, das impurezas que 

determinam o perfil das propriedades de cada aço (Leffler, 2008). A seguir, será 

mostrada a influência dos principais elementos de liga nas propriedades dos aços 

inoxidáveis, salientando que o efeito destes elementos pode diferenciar em alguns 

aspectos entre aços inoxidáveis endurecíveis e não-endurecíveis (Leffler, 2008). 

 

 Cromo (Cr): Elemento de liga mais importante nos aços inoxidáveis. É esse 

elemento que promove a resistência à corrosão básica desse material. A 

resistência à corrosão cresce com o aumento do teor de cromo, bem como sua 

resistência à corrosão a altas temperaturas (Figura 5). O cromo favorece a 

estrutura ferrítica (Leffler, 2008). 
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Figura 5. a) Passividade dos aços-cromo expostos durante 10 anos a uma atmosfera industrial; b) Efeito 

do cromo na resistência dos aços à oxidação a altas temperaturas (curva mostra a penetração da oxidação 

em cubos de ½” aquecidos por 48 horas a 1000°C no ar) (Chiaverini, 1990). 

 

 Níquel (Ni): A principal razão para a adição do níquel é promover a estrutura 

austenítica. O níquel geralmente aumenta a ductilidade e a tenacidade. Em aços 

endurecíveis por precipitação, o níquel é também utilizado para formar 

compostos intermetálicos que atuam aumentando a resistência do material 

(Leffler, 2008). Também reduz a taxa de corrosão do aço tanto em meios neutros 

como ácidos – este efeito é particularmente grande quando o teor de níquel é 

superior a 6% ou 7% (Chiaverini, 1990). 

  Molibdênio (Mo): O molibdênio aumenta substancialmente a resistência à 

corrosão tanto localizada quanto geral. Aumenta a resistência mecânica e 

favorece a formação da estrutura ferrítica. Também favorece a formação de fases 

secundárias em aços inoxidáveis ferríticos, ferríticos-austeníticos e austeníticos. 

Em aços inox martensíticos, aumenta a dureza a altas temperaturas de 

revenimento devido ao seu efeito na precipitação de carbonetos (Leffler, 2008). 

Trabalhos recentes também relatam que a adição de molibdênio em aços 

inoxidáveis austeníticos (AISI 304 e 316) acarreta em uma redução significativa 

da densidade de corrente de corrosão em meio com 30% H2SO4 (Pardo, et al., 

2008). 

 Cobre (Cu): O cobre aumenta a resistência à corrosão em certos ácidos e 

favorece a estrutura austenítica. Nos aços endurecíveis por precipitação, atua na 

formação de compostos intermetálicos que são usados para melhorar a 

resistência mecânica (Leffler, 2008). 

 Manganês (Mn): É geralmente utilizado em aços inoxidáveis para melhorar sua 

ductilidade a quente. Seu efeito no balanço ferrita/austenita varia com a 

(a) (b) 
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temperatura: a baixa temperatura é estabilizador da austenita enquanto que a alta 

temperatura irá estabilizar a ferrita. O manganês aumenta a solubilidade do 

nitrogênio e é utilizado para obter altos teores de nitrogênio em aços inoxidáveis 

austeníticos (Leffler, 2008). Aparentemente, não possui efeito sobre a resistência 

à corrosão de aços inoxidáveis austeníticos em meio com ácido sulfúrico (Pardo, 

et al., 2008). 

 Silício (Si): O silício aumenta a resistência à oxidação, tanto a altas temperaturas 

e soluções fortemente oxidantes como a baixas temperaturas. Promove a 

estrutura ferrítica (Leffler, 2008). 

 Carbono (C): O carbono promove a estrutura austenítica. Também aumenta 

substancialmente a resistência mecânica, entretanto reduz a resistência à 

corrosão intergranular. Nos aços inoxidáveis ferríticos, o carbono reduz 

fortemente tanto a tenacidade quanto à resistência à corrosão. Nos aços 

martensíticos o carbono causa o aumento da dureza e da resistência mecânica, o 

que nesses aços é acompanhado por um decréscimo na sua tenacidade (Leffler, 

2008). 

 Nitrogênio (Ni): O nitrogênio promove a estrutura austenítica. Também eleva a 

resistência mecânica. Aumenta a resistência à corrosão localizada, especialmente 

na combinação com o molibdênio. Em aços inoxidáveis ferríticos, o nitrogênio 

reduz fortemente a tenacidade e a resistência à corrosão, devido à formação de 

nitretos de cromo Cr2N. Nos aços martensíticos, aumenta tanto a resistência 

mecânica quanto a dureza, mas promove uma queda na tenacidade (Leffler, 

2008). O nitrogênio também tem sido adicionado em aços ao cromo onde há 

pequenas quantidades de níquel (0,5-1,0%, para melhorar a trabalhabilidade), 

níquel esse que pode ser substituído por nitrogênio; do mesmo modo, pequenas 

quantidades de nitrogênio podem ser introduzidas nos aços com 0,3-0,4% de 

carbono e 14,0% de cromo, para melhorar sua dureza, sem prejudicar sua 

resistência à corrosão (o que ocorreria aumentando-se o teor de carbono). O 

nitrogênio melhora a soldabilidade e a resistência à corrosão intergranular em 

aços com 16 a 19% de cromo e com baixo carbono. Finalmente, em aços Cr-Ni e 

Cr-Mn, o nitrogênio melhora a estabilidade da austenita, em relação a 

temperatura de trabalho a frio, resultando em uma economia de níquel 

(Chiaverini, 1990). 
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 Titânio (Ti): O titânio é um forte formador da ferrita, como também de 

carbonetos, o que reduz o teor de carbono efetivo, promovendo assim a estrutura 

ferrítica de duas maneiras. Em aços inoxidáveis austeníticos, é adicionado para 

aumentar a resistência à corrosão intergranular, mas também eleva as 

propriedades mecânicas em altas temperaturas. Nos aços inoxidáveis ferríticos, o 

titânio é adicionado para melhorar a tenacidade e a resistência à corrosão através 

da diminuição da quantidade de elementos intersticiais em solução sólida. Nos 

aços inoxidáveis martensíticos, diminui a dureza da martensita e aumenta a 

resistência ao revenimento. Nos aços endurecidos por precipitação, o titânio é 

utilizado para formar compostos intermetálicos que irão acarretar em um 

aumento de resistência mecânica (Leffler, 2008). 

 Nióbio (Nb): O nióbio tanto forma intensamente ferrita quanto carbonetos. Nos 

aços inoxidáveis austeníticos e martensíticos, possui o mesmo efeito e é 

adicionado pelos mesmos motivos do Ti (Leffler, 2008). 

 Alumínio (Al): O alumínio melhora a resistência à oxidação, se adicionado em 

quantidades substanciais. É usado em certas ligas resistentes ao calor para esse 

propósito. Nos aços endurecíveis por precipitação, o alumínio é utilizado para 

formar compostos intermetálicos que acarretam em um aumento de resistência 

na condição envelhecida. Promove a estrutura ferrítica (Leffler, 2008). 

 Cobalto (Co): É utilizado somente como elemento de liga nos aços inoxidáveis 

martensíticos, onde aumenta a dureza e a resistência do revenimento, 

especialmente em altas temperaturas. Promove a estrutura austenítica (Leffler, 

2008). 

 Vanádio (V): Aumenta a dureza dos aços inoxidáveis martensíticos por causa do 

seu efeito no tipo de carboneto presente. Também aumenta a resistência ao 

revenimento. O vanádio estabiliza a ferrita e promove, quando em teor elevado, 

a estrutura ferrítica. É utilizado somente em aços inoxidáveis endurecíveis 

(Leffler, 2008). 

 Enxofre (S): É adicionado a certos aços inoxidáveis, nas classes de usinagem 

fácil (free-machining grades), de modo a aumentar a usinabilidade. Nos níveis 

presentes nessas clases, o enxofre reduz substancialmente a resistência à 

corrosão, a ductilidade e as propriedades de fabricação, tais como soldagem e 

plasticidades (formability) (Leffler, 2008). 
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 Cério (Ce): o cério é um dos metais de terras raras e é adicionado em pequenas 

quantidades em certos aços/ligas resistentes ao calor para aumentar a resistência 

à oxidação e a corrosão em alta temperatura (Leffler, 2008). 

 

3.2.2 Aços Inoxidáveis Austeníticos 

 

Os aços inoxidáveis austeníticos constituem a família de aços inoxidáveis mais 

largamente utilizada bem como a que possui o maior número de ligas. Como as ligas 

ferríticas, eles não podem ser endurecidos por tratamento térmico. Entretanto, a 

similaridade entre essas ligas para por aí.  As ligas austeníticas são não-magnéticas, e 

sua estrutura é cúbica de face centrada (CFC). Possuem excelente ductilidade e 

tenacidade, mesmo a temperaturas criogênicas. Em adição, podem ser substancialmente 

endurecidas por trabalho a frio (ASM International, 1994). 

Embora o níquel seja o elemento chefe usado para estabilizar a austenita, o 

carbono e o nitrogênio também são utilizado pois são solúveis na estrutura CFC (ASM 

International, 1994). O níquel é um elemento austenitizante, sua ação baseia-se na 

redução das temperaturas de início e fim de formação da martensita (Mi e Mf) e no 

retardo das reações no estado sólido. Os aços, que solidificam com uma estrutura 

ferrítica ou austeno-ferrítica, se tornam 100% austeníticos ainda em temperaturas 

elevadas (cerca de 1300°C) e, no resfriamento, não se convertem em ferrita α (pois a 

reação γ→α é muito lenta), e nem em martensita, já que Mi está abaixo da temperatura 

ambiente. Como resultado o aço permanece austenítico (Padilha, et al., 2004). 

 Os aços inoxidáveis austeníticos podem ser divididos em dois grupos: aços ao 

cromo-níquel e aços ao cromo-manganês-níquel. A maior parte dos aços austeníticos 

comumente empregados pertencem ao primeiro grupo. Os mais conhecidos 

popularmente são os 18-8 em que o teor médio de cromo é 18% e o de níquel é 8%. A 

introdução de níquel melhora consideravelmente a resistência à corrosão e a resistência 

à oxidação a altas temperaturas, visto que o níquel é mais nobre que o ferro, e, além 

disso, forma uma camada de óxido que protege o aço espontaneamente. Para comprovar 

este fato, demonstra-se que a restauração da película inerte protetora que tenha sido 

retirada de um aço ao Cr-Ni é muito mais rápida do que a de um aço inoxidável somente 

ao cromo (Chiaverini, 1990).  

 O segundo grupo, menos importante, apareceu na década de 30 e o seu 

desenvolvimento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em razão da menor 
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disponibilidade de níquel. Neles, parte do níquel (cerca de 4%) é substituído por outros 

elementos de tendência austenitizante, como o manganês (em torno de 7%) e o 

nitrogênio (em teores não superiores a 0,25%) (Chiaverini, 1990). 

 Como mencionado anteriormente, ligas austeníticas podem ser substancialmente 

endurecidas por trabalho a frio. O grau de endurecimento depende da composição da 

liga, em que, aumentando-se o teor de elementos de liga, diminui-se a taxa de 

endurecimento. A Figura 5 retrata a maior taxa de endurecimento do tipo 301 (7% Ni) 

versus a do tipo 305 (11,5% Ni), diferença que pode ser atribuída primariamente a 

diferença nos teores de Ni dessas ligas. Aços inoxidáveis austeníticos que possuem 

baixos teores de elementos de liga tais como 201, 301 e 304, pode se tornar magnéticos 

por causa da transformação da martensita quando suficiente trabalho a frio ou grandes 

deformações em usinagem ou operações de conformação são realizados (ASM 

International, 1994). 

 

 

Figura 6. Efeito do trabalho a frio nas propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis a) 301; b) 305 (ASM 

International, 1994). 

 

Outra propriedade que depende dos elementos de liga é a resistência à corrosão. 

O molibdênio é adicionado nas ligas 317 e 316 para melhorar a resistência à corrosão 

em meio com cloretos. Ligas de alto cromo (309 e 310) são usadas em ambientes 
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oxidantes e aplicações em alta temperatura, enquanto que uma liga com alto níquel 

(UNS N08020) é utilizada em ambientes ácidos redutores severos. Para prevenir 

corrosão intergranular após exposições a temperaturas elevadas, titânio e nióbio são 

adicionados para estabilizar o carbono nas ligas 321 e 347. Ligas com menores teores de 

carbono (designações AISI L ou S), como a 304, tem sido utilizadas para prevenir a 

corrosão intergranular. Algumas das ligas mais resistentes à corrosão, como a UNS 

N08020, possuem teores de níquel alto o bastante (32 a 38% Ni) para serem 

classificados como ligas a base de níquel (ASM International, 1994). 

 O diagrama mostrado na Figura 7 mostra um resumo das principais ligas de aços 

inoxidáveis austeníticos, bem como os elementos de liga que definem suas propriedades 

e características mais marcantes. 

 

 

Figura 7. Modificações de composição a partir do aço inoxidável austenítico 304, visando propriedades 

especiais (Padilha, et al., 2004). 
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3.3  Martensita Induzida por Deformação (MID) 

 

Após a deformação a frio, aproximadamente 10% da energia utilizada na 

deformação é armazenada no material. Esta energia é armazenada na forma de defeitos 

cristalinos, tais como defeitos puntiformes, discordâncias e defeitos de empilhamento. A 

maior contribuição à energia armazenada é devida às discordâncias. A densidade e 

distribuição destes defeitos, principalmente das discordâncias, as quais podem estar 

distribuídas não homogeneamente formando uma subestrutura celular, dependem de 

vários fatores: do metal, de sua pureza, das fases presentes, do tamanho, quantidade e 

distribuição dessas fases, e da temperatura, velocidade e maneira de deformação. No 

sistema Fe-Cr-Ni, em baixas temperaturas e frequentemente associadas à deformação 

plástica, podem ocorrer, adicionalmente aos defeitos cristalinos, duas fases 

martensíticas α’ (CCC, ferromagnética) e ε (HCP, paramagnética). Os parâmetros de 

rede mais comumente encontrados para as três fases são mostrados na Tabela 2 

(Padilha, et al., 2004). 

 

Tabela 2. Parâmetros de rede mais comumente encontrados nas fases indicadas (Padilha, et al., 2004). 

FASE ESTRUTURA PARÂMETRO CRISTALINO 

Austenita γ CFC a = 3,588 Å 

Martensita ε HCP 
a = 2,532 Å 

c = 4,114 Å 

Martensita α’ CCC a = 2,872 Å 

 

Estudos fundamentais, incluindo observações in situ da formação da martensita 

em aços inoxidáveis, ocorreram no fim da década de 1970. Foi mostrado que a 

martensita ε ocorre em regiões onde falhas de empilhamento espaçadas (em geral 

irregularmente) são formadas enquanto a nucleação da martensita α’ está associada com 

um acúmulo de discordâncias no plano de deslizamento ativo. A nucleação e 

crescimento da martensita ε está correlacionada com as imperfeições na estrutura. 

Concluiu-se que as falhas de empilhamento formadas durante o resfriamento ou 

deformação são embriões de martensita, já que até mesmo uma única falha de 

deslizamento contem planos compactos com espaçamento HCP apropriado; a martensita 

α’ nucleia a partir de pilhas de discordâncias e a observação sugere que o seu 

crescimento é influenciado por essas discordâncias (Datta, et al., 2009). A ocorrência de 

estrutura HCP na transformação austenita-martensita em ligas Fe-Ni-Cr foi relatada por 
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vários autores, associando a sua formação às falhas de empilhamento na austenita prévia 

(Shrinivas, et al., 1995). 

Braeck et al.(2007) encontraram que, durante a formação da MID em aços 

inoxidáveis austeníticos, martensita α’ nucleou na interseção entre duas ripas de 

martensita ε (Bracke, et al., 2007; Spencer, et al., 2009). A nucleação das fases ε (HCP) 

e α’ (CCC) a baixa temperatura produzidas pela deformação de um aço inoxidável 304 

foi estudada por Venables em 1962, usando microscopia eletrônica de transmissão 

(MET). A fase ε foi encontrada como sendo uma intermediária na nucleação da 

martensita α’ a partir da matriz austenítica (Venables, 1962). 

Essas observações foram realizadas considerando a baixa energia de falha de 

empilhamento do aço 304. Observações mais recentes com microscopia eletrônica de 

alta resolução tem demonstrado que ambas as formas de martensita podem ser 

produzidas independentemente durante a deformação – isto é, a presença da martensita ε 

não é um pré-requisito para a formação da martensita α’ (Suzuki, et al., 1977; Brooks, 

1979; De, et al., 2006). Spencer et al. relataram que na deformação isotérmica a 77 K de 

um aço inoxidável austenítico 304L, uma vez nucleadas nas interseções da fase ε 

(Figura 8), um volume substancial de α’ tem seu crescimento observado como 

ocorrendo diretamente a partir da austenita. Esses mesmos autores relatam que, em 

situações de alta energia de falha de empilhamento, a fase ε é praticamente inexistente, 

ocorrendo formação de α’ a altas deformações na completa ausência de ε (Spencer, et 

al., 2009). Dessa forma, as sequencias de transformação comumente observadas são: 

γ→ε→α’(em situações de baixa energia de falha de empilhamento, < 20 mJ m
-2

) e  

γ→α’ (Sato, et al., 1989; Hausild, et al., 2010; Spencer, et al., 2009). 

A composição do aço tem efeito determinante na ocorrência de martensitas 

induzidas durante o resfriamento (somente a temperaturas criogênicas para toda a 

família 300 de aços inoxidáveis austeníticos) ou deformação (a qual fornece energia 

necessária para a transformação austenítica, elevando sua temperatura).  

A formação de martensita (tanto ε como α’) é favorecida pelo aumento da taxa 

de deformação e pela diminuição da temperatura de deformação (Figura 9) (Spencer, et 

al., 2009; Müller-Bollenhagen, et al., 2010; Shrinivas, et al., 1995). 
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Figura 8. Imagens de MET do aço 304L deformado 5% a 77 K. a) Austenita, mostrando grupos de 

discordâncias em falhas de empilhamento; b) formação de ε, imagem de campo escuro, <110>γ, 

g=(0002)ε; embriões de α’ na interseção de bandas de martensita ε; d) embrião de α’ na banda de 

martensita ε: banda de deslizamento pode ser vista à esquerda do embrião de α’ (Spencer, et al., 2009). 
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Figura 9. Evolução da fração em volume de martensita com a deformação plástica no aço 316L. a) 

evolução da fração em volume de martensita α’ a três temperaturas de deformação, b) evolução da fração 

em volume de ε e α’ e γ com deformação plástica a 77 K (Spencer, et al., 2009). 

A Tabela 3 mostra equações relacionando Ms(α’) (temperatura abaixo da qual 

martensita α’ é formada no resfriamento) e Md(α’) (temperatura abaixo da qual 

martensita α’ é formada sob deformação) com a composição química. Md(α’)(30/50) é a 

temperatura onde ocorre a formação de 50% de α’ depois de uma deformação 

verdadeira de 30% em tração e Md(α’)(45/10) é a temperatura onde ocorre a formação 

de 10% de α’ após uma deformação verdadeira de 45% em compressão. Já foi sugerido 

também que Ms(α’) e Md(α’) estão relacionadas de acordo com a Equação (1) 

(Eichelmann, et al., 1953; Larbalestier, et al., 1972): 

 

   (  )    ( 
 )             (1) 

 

No entanto, parece que vários elementos de liga tem efeito mais acentuado no 

abaixamento de Ms(α’) do que no abaixamento de Md(α’). Williams et al. (1976) 

propuseram uma expressão que leva em conta esse fato, mostrada na Equação (2) 

(Williams, et al., 1976): 

 

   (  )(    )        ( 
 )      (2) 

 

Na Equação (2, Md(α’)(45/0) é a temperatura mínima onde não ocorre formação 

de α’ após 45% de deformação real em compressão. 

Os estudos relacionando a ocorrência de martensita ε com a composição do 

material são bem mais raros do que no caso da martensita α’. Otte e Cina constataram 

que a fase ε não se forma em ligas com teor de (Ni+Cr) menor que 24 a 28%, resfriadas 

a -196°C ou deformadas (Otte, 1957; Cina, 1957). 
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Tabela 3. Equações relacionando a temperatura de formação de martensita α’ com a composição química. 

As temperaturas são expressas em graus Celsius, as composições em % (Padilha, et al., 2004; Holmes, et 

al., 1954; Angel, 1954; Williams, et al., 1976). 

Equação Autor (es) 

  ( 
 )      (    )  (    )  (    )  (    )  (     )

 (    )  (    )  

Holmes et al. 

(1954) 

  ( 
 )(     )      (     )  (      )  (     )  (     )

 (      )     (   )  
Angel (1954) 

  ( 
 )(     )      (      )  (     )  (      )        )  

(      )  170(C+N) 

Williams et al. 

(1976) 

 

Em relação a propriedades mecânicas, pode-se dizer que a formação de MID nos 

aços inoxidáveis austeníticos acarreta no desenvolvimento de níveis de resistência bem 

superiores a 2 GPa (Spencer, et al., 2004). Esse efeito, bem como o aumento do 

coeficiente de encruamento, são associados a martensita α’, sendo o efeito da fase ε 

bastante reduzido ou inexistente (Spencer, et al., 2004; Datta, et al., 2009; Hadji, et al., 

2001). Shrinivas et al., em um trabalho acerca da formação de martensita α’ por 

laminação nos aços 304 e 316, relataram, através de medidas de microdureza, que a 

martensita α’ não apresenta a mesma eficiência de aumento de resistência que a 

martensita formada por tratamento térmico em outros sistemas ferrosos (Shrinivas, et 

al., 1995). Há ainda trabalhos mostrando a influência da MID em aços inoxidáveis 

austeníticos na resistência à fadiga (Müller-Bollenhagen, et al., 2010), nas propriedades 

de amortecimento (Talonen, et al., 2004), e na resistência a corrosão (Singh, et al., 

2003; Abreu, et al., 2007; Peguet, et al., 2009). 

3.4 Corrosão em Aços Inoxidáveis Austeníticos  

 

Os aços inoxidáveis austeníticos possuem considerável resistência à corrosão em 

atmosfera industrial e em meios ácidos e oxidantes. Considerações a respeito do 

comportamento desses materiais em alguns ácidos específicos podem ser encontrados 

na literatura (Khatak, et al., 2002). 

É sabido que a ação de íons agressivos, como por exemplo o íon cloreto, pode 

causar rompimentos locais na passividade do aço inoxidável, principalmente em sítios 

de heterogeneidades locais, causando corrosão por pites. Tem sido comprovado que a 
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adição de molibdênio tem efeitos positivos na resistência à corrosão por pites de aços 

inoxidáveis austeníticos  (Pardo, et al., 2008). 

A corrosão intergranular ocorre nos aços inoxidáveis austeníticos como 

consequência do fenômeno da sensitização. Com o aquecimento do aço na faixa de 

400°C a 850°C, verifica-se a precipitação de carboneto de cromo Cr23C6 (ou em 

associação com o ferro, na forma de (Cr, Fe)23C6) nos contornos de grãos da austenita, 

deixando essa região deficiente em cromo. Tem-se, então, a destruição da passividade 

do aço nessa região, com consequente formação de uma pilha ativa-passiva, onde os 

grãos constituem áreas catódicas relativamente grandes em relação às pequenas áreas 

anódicas que são os contornos de grãos  (Gentil, 1996). 

A Figura 10a mostra uma micrografia em MET de partículas de carbonetos de 

Cr ao longo de um contorno de grão de aço 316 que foi sensitizado a 750°C por 1 hora 

(Magula, et al., 1996). Análises de composição química mostram que essas partículas 

contêm 63-71% em peso de Cr. A distribuição da concentração de Cr medida ao longo 

da linha reta na Figura 10a é mostrada na Figura 10b, e indica claramente a deficiência 

de Cr no contorno do grão  (Kou, 2003). 

 

 

Figura 10. Precipitação de carboneto de cromo no contorno de grão em um aço 316. a) Micrografia obtida 

por MET, b) Perfil de concentração de Cr ao longo do contorno de grão (ao longo da linha indicada na 

Figura 10a) (Magula, et al., 1996). 

 

Na Figura 11 são apresentadas as curvas de tempo-temperatura-sensitização, 

evidenciando que a rapidez de formação dos carbonetos depende dos fatores 

porcentagem de carbono, temperaturas e tempo de aquecimento. A precipitação dos 

carbonetos ocorre à direita das curvas (Gentil, 1996; Kou, 2003). 
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Figura 11. Curva de sensitização relacionando temperatura, tempo e teor de carbono (Gentil, 1996). 

 

Os ensaios para caracterizar a sensitização e a corrosão intergranular em aços 

inoxidáveis austeníticos estão especificados na Norma ASTM A 262, e se baseiam, em 

sua maioria, na imersão de pequenos corpos de prova em soluções ácidas aquecidas. 

Dentre eles, tem-se o ensaio com ácido oxálico, no qual se utiliza de uma solução de 

10% desse ácido sob a superfície do corpo de prova, que é colocado como anodo. O 

conjunto é submetido a uma corrente de 1 A/cm
2
 em temperatura ambiente (Gentil, 

1996; ASTM, 2004). Nesta norma, há ainda uma classificação qualitativa do grau de 

sensitização (DOS – Degree Of Sensitization), baseada no resultado do ataque com 

ácido oxálico. A amostra é classificada como STEP, quando está livre de sensitização, 

não sendo observadas as valas causadas pelos carbonetos de cromo nos contornos de 

grãos. A classificação DUAL é associada a amostras nas quais se pode encontrar 

algumas valas, mas não há nenhum grão completamente preenchido com carbonetos. Já 

a classificação DITCH é dada a amostras em que um ou mais contornos de grãos estão 

completamente preenchidos por carbonetos de cromo (ASTM, 2004). 
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Figura 12. Classificação qualitativa do grau de sensitização de amostras de aço inoxidável austeníticos 

obtidas no teste com ácido oxálico da norma ASTM A262. a) estrutura STEP; b) estrutura DUAL; c) 

estrutura DITCH (ASTM, 2004); 

Nenhum desses testes de exposição, utilizados para avaliar a sensitização, 

permite uma comparação quantitativa do grau de sensitização, especialmente para 

materiais levemente sensitizados. O ensaio de EPR (do inglês Electrochemical 

Potentiokinetic Reactivation) foi desenvolvido como ferramenta rápida e não-destrutiva 

para a obtenção do DOS para aços inoxidáveis. Todos os tipos de ensaio de EPR 

envolvem a polarização da amostra em uma solução de ácido sulfúrico desareada 

contendo um despassivador (KSCN). Contornos de grãos sensitizados irão ser ativados 

em um grau mais forte que os contornos não sensitizados, e assim uma maior corrente 

será detectada. A magnitude da corrente é uma medida quantitativa do DOS. O SL-EPR 

(do inglês Single Loop EPR), ou EPR de ciclo único é mostrado esquematicamente na 

Figura 13. Após permitir que a amostra estabeleça o potencial de corrosão (Ecorr), o 

potencial é levado à região passiva e é monitorado na direção catódica. A transição 
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passiva-ativa envolve a passagem de certa quantidade de carga. Essa carga pode ser 

normalizada para a área do contorno de grão para estabelecer o valor de Pa (uma medida 

do DOS) (Kelly, et al., 2003): 

    
 

   
 (3) 

 

Onde: 

 Pa = grau de sensitização; 

 Q = Carga total do teste; 

 GBA = área do contorno de grão = As[5,09544
.
10

-3
exp(0,3496X)]; 

 As = área da amostra; 

 X = número de grão ASTM (de acordo com a norma ASTM E112) (ASTM, 

2004). 

 

Figura 13. Curva de polarização esquemática do SL-EPR (Majidi, et al., 1986). 

 

Materiais não sensitizados exibirão um valor baixo de Pa. Contornos de grãos 

sensitizados serão ativados mais vigorosamente, resultando em maiores valores de 

corrente e consequentemente em maior quantidade de carga (Q). Entretanto, como a 

quantidade de contornos de grão influencia diretamente a quantidade de carga, é 

importante levar isso em consideração na comparação de materiais que foram expostos 

a diferentes tratamentos térmicos (Kelly, et al., 2003). 

Uma melhoria na técnica SL-EPR é o teste com dois ciclos, ou DL-EPR, 

mostrado esquematicamente na Figura 14. Neste teste, o potencial é incialmente 

aplicado na direção anódica a partir de Ecorr a um ponto na metade da região passiva 
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antes do ensaio ser revertido. A razão entre as densidades de corrente dos dois picos, 

Ir/Ia, tem sido utilizado como um indicador do DOS. Durante a varredura anódica, toda 

a superfície está ativa e contribui para o pico de corrente. Durante a reativação, somente 

os contornos de grãos sensitizados contribuem para a transição passiva-ativa. Assim, em 

amostras não sensitizadas, tem-se um valor pequeno de Ir, e consequentemente uma 

menor razão Ir/Ia. Já em amostras fortemente sensitizadas, o valor de Ir irá se aproximar 

de Ia, aumentando o valor da razão Ir/Ia. As vantagens do DL-EPR são  (Kelly, et al., 

2003): 

 Acabamento superficial mínimo com lixa de granulometria 100 

(enquanto que no SL-EPR é necessário um polimento de 1μm), já que a 

varredura anódica “limpa” a superfície. 

 Não são necessárias medidas de área de amostra e de tamanho de grão. A 

varredura anódica promove essencialmente uma calibração interna do 

método. 

 

 

Figura 14. Diagrama esquemático do ensaio DL-EPR. A sensitização é avaliada pela razão de corrente 

Ir/Ia (Majidi, et al., 1986). 

 

Majidi e Streicher estabeleceram uma correlação entre a classificação qualitativa 

do DOS da norma ASTM A262 com valores de Ir/Ia de ensaios DL-EPR. Segundo 

esses autores, valores de Ir/Ia menores que 0,001 correspondem a estrutura STEP. 
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Razões na faixa de 0,001 e 0,05 correspondem à estrutura DUAL, enquanto que razões 

acima de 0,05 correspondem à estrutura DITCH (Majidi, et al., 1986). 

3.5  Soldagem de Aços Inoxidáveis Austeníticos  

 

A soldagem de aços inoxidáveis, especialmente das ligas austeníticas, é de 

fundamental importância em engenharia, pois possui aplicação em diversos setores, 

desde o de geração de energia ao de infraestrutura. 

A soldagem de aços inoxidáveis austeníticos pode apresentar os seguintes 

problemas: trinca de solidificação na zona fundida, trinca de liquação na zona afetada 

pelo calor (ZAC), decaimento por solda e ataque em linha de faca na ZAC (o qual 

ocorre em aços inoxidáveis austeníticos estabilizados ao Nb e Ti, 321 e 347, quando 

reaquecidos na faixa de temperaturas de precipitação dos carbonetos de Cr, mais 

detalhes podem ser encontrados na literatura) (Kou, 2003).  

O decaimento por solda não ocorre imediatamente próximo à zona de fusão, 

onde o pico, onde se tem os maiores picos de temperatura na soldagem. Do contrário, 

ele ocorre a certa distância dessa região, onde o pico de temperatura é bem menor. Esse 

fenômeno pode ser explicado com a ajuda do ciclo térmico de soldagem, conforme 

mostrado na Figura 15. Na posição 1, próximo da fronteira entre a zona fundida e a 

ZAC, o material experimenta o maior pico de temperatura e a maior taxa de 

resfriamento. Consequentemente, a taxa de resfriamento pela faixa de precipitação é 

muito alta para permitir a precipitação de carbonetos de cromo. Na posição 2, a qual se 

encontra a uma maior distância da linha de fusão, o tempo de retenção do material na 

faixa de temperatura de sensitização é longa o bastante para ocorrer precipitação. Na 

posição 3, fora da ZAC, o pico de temperatura é muito baixo para permitir qualquer 

precipitação. A Figura 16 mostra ciclos térmicos medidos durante a soldagem de uma 

aço 304 e a localização do decaimento por solda resultante  (Kou, 2003; Fontana, et al., 

1978). 
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Figura 15. Sensitização em aço inoxidável austenítico. a) diagrama de fase, b) ciclo térmico, c) curva de 

precipitação, (d) microestrutura (ZF indica a zona fundida) (Kou, 2003). 

 

 

Figura 16. Ciclos térmicos e decaimento por solda em aço 304. Modificado de Fontana e Greene 

(Fontana, et al., 1978). 

O teor de carbono pode afetar o grau de sensitização, conforme citado 

anteriormente. A Figura 11 mostra que a sensitização ocorre mais rapidamente a medida 

que se aumenta o teor de carbono. Ikawa et al. (1979) demonstraram que sob um 

determinado aporte térmico e velocidade de soldagem, o decaimento por solda aumenta 

no aço 304 com o teor de carbono (Ikawa, et al., 1979; Kou, 2003). 

Ikawa e colaboradores (1979) também mostraram que para o aço 304 com um 

dado teor de carbono, o decaimento por solda aumenta com o aumento do aporte 

térmico por unidade de comprimento. Quanto maior o aporte térmico, mais larga a 
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região de sensitização e maior o tempo de retenção na faixa de temperatura de 

sensitização. É interessante destacar que no caso de soldagem por ponto (resistência 

elétrica) o metal é rapidamente aquecido por uma corrente elétrica momentânea seguida 

por um resfriamento rápido natural. Nesse caso, não ocorreu sensitização (Ikawa, et al., 

1979; Kou, 2003). 

O decaimento por solda em aços inoxidáveis austeníticos pode ser evitado a 

partir de certas medidas (Uhlig, 1971; Gentil, 1996; Padilha, et al., 2004; Kou, 2003): 

 

 Tratamento térmico pós-soldagem. A solda pode ser tratada termicamente a 

1000-1100°C seguida por um rápido resfriamento em água. O tratamento 

térmico com alta temperatura dissolve o carboneto de cromo que precipitou 

durante a soldagem, e o rápido resfriamento previne sua nova formação. 

Entretanto, esse tratamento nem sempre é possível por causa do tamanho da 

peça soldada e/ou da distorção que pode ser induzida pelo rápido resfriamento. 

 Redução do teor de carbono. Ligas de baixo carbono como a 304L e 316L 

podem ser utilizadas. Esses aços são projetados para possuírem menos de 

0,035% de C em peso, de forma a reduzir a susceptibilidade ao decaimento por 

solda. A Figura 17 mostra que a liga 316L é menos susceptível à sensitização 

que a liga 316. A curva de temperatura-tempo-sensitização do 316 é mais 

distante à direita que a do 304 (Magula, et al., 1996). 

 Adição de fortes formadores de carboneto. Elementos como o titânio (Ti) e o 

nióbio (Nb) possuem uma maior afinidade (Figura 18) com o C que o Cr e assim 

formam carbonetos mais facilmente. Os aços 321 e 347 são essencialmente 

idênticos ao 304 exceto pela adição de Ti e Nb, respectivamente. Como 

mostrado na Figura 19, a liga estabilizada é mais resistente ao decaimento por 

solda, já que a precipitação do carboneto de Cr é suprimida durante a soldagem. 

 Contornos de grão CSL. Alguns trabalhos atuais tem atuado no decaimento por 

solda através da utilização da chamada engenharia de contorno de grão, 

utilizando-se das propriedades de baixa energia dos contornos de grão CSL 

(Coincidence Site Lattice) (Kokawa, et al., 2007). 
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Figura 17. Ataque intergranular de 316 e 316L com ácido oxálico (Magula, et al., 1996). 

 

 

Figura 18. Curvas Solvus para Cr23C6, NbC e TiC para aço inoxidável 304 (Kou, 2003). 

 

 

Figura 19. Soldas em aços inoxidáveis austeníticos. a) decaimento por solda no 304, b) sem decaimento 

por solda no 321 (Linnert, 1976). 
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4. METODOLOGIA 

 

A visão geral da metodologia utilizada no presente trabalho pode ser observada na 

Figura 20. Nela são apresentados as diversas etapas e os ensaios utilizados para avaliar a 

influência da deformação e do ciclo térmico de soldagem na resistência à corrosão do 

aço inoxidável 301LN. 

 

 

Figura 20. Visão geral da metodologia aplicada no presente trabalho, indicando resumidamente todos os 

ensaios e procedimentos realizados. 

 

Foram retiradas 12 tiras de aço AISI 301LN de dimensões 200 mm x 60 mm 

sendo que a maior dimensão da tira era paralela à dimensão de laminação. A 

composição química nominal desse aço é apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4. Composição química nominal do aço 301LN e do eletrodo revestido E308L. 

Material Cr Ni Mo C N Mn Cu Si S Fe 

301LN 17,7 6,6 0,17 0,023 0,10 1,69 0,17 0,53 0,004 Balanço 

E308L 19,6 9,9 - 0,03 - 0,8 - - - Balanço 

 

Quatro dessas tiras foram laminadas a frio com redução de 10% na espessura, 

outras quatro com redução de 20% na espessura, enquanto que as quatro restantes foram 

mantidas não deformadas. A espessura da amostra com 0% de deformação é de 2,0 mm, 

sendo consequentemente de 1,8 mm e 1,6 mm as espessuras finais das amostras 

deformadas com 10% e 20% respectivamente. É importante salientar que essa variação 

de espessura não constitui um fator determinante em relação ao fluxo de calor na 

soldagem para as três condições (já que todas as espessuras mencionadas podem ser 

consideradas de chapas finas), havendo somente efeito dessa variação em relação à 

existência deformação. 

Em seguida, essas amostras foram submetidas à soldagem em simples 

deposição, utilizando o processo eletrodo revestido com consumível AWS E308L 

(Tabela 4). Não houve tratamento térmico pré ou pós-soldagem. O equipamento 

utilizado foi uma fonte eletrônica multiprocesso de soldagem com sistema de aquisição 

de dados. A Tabela 5 relaciona os parâmetros de soldagem e o nível de deformação para 

cada condição de soldagem. Para cada condição foram confeccionados dois corpos de 

prova. 

 

Tabela 5. Parâmetros de soldagem e graus de deformação para cada condição. 

Condição Corrente (A) 
Velocidade de 

soldagem (cm/s) 

Energia de 

soldagem 

(KJ/cm) 

Deformação (%) 

A 45 35 2,3 0 

B 55 25 4,0 0 

C 45 35 2,3 10 

D 55 25 4,0 10 

E 45 35 2,3 20 

F 55 25 4,0 20 

 

Após a soldagem, foram extraídas amostras da seção transversal da junta soldada 

para análise metalográfica. Foi realizado um pré-polimento utilizando pasta de diamante 
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com 3 µm. Em seguida, um polimento eletrolítico empregando solução de 91 mL de 

ácido perclórico e 909 mL de butilglicol foi realizado para finalizar o polimento das 

amostras. O ataque foi conduzido com ácido oxálico 10% (ataque eletrolítico utilizando 

corrente de 1A). 

Inicialmente foi procedida análise do aspecto visual e a avaliação 

macroestrutural da amostra. A macrografia foi realizada através de microscopia ótica, 

utilizando um estereomicroscópio para a visualização da amostra na seção de interesse 

polida e atacada com ácido oxálico. A caracterização das microestruturas foi realizada 

através de microscopia ótica (MO) utilizando-se um microscópio Jenaplan/Karl Zeiss 

com câmera digital acoplada e sistema de aquisição de imagem (Figura 21a). Utilizou-

se também um microscópio eletrônico de varredura (MEV) Phillips XL (Figura 21b). 

 

  

Figura 21. Equipamentos utilizados para caracterização microestrutural: a) Microscópio Ótico 

Jenaplan/Karl Zeiss e b) Microscópio Eletrônico de Varredura Phillips XL. 

 

 A quantificação da sensitização foi realizada através da técnica de polarização 

eletroquímica de reativação cíclica com ciclo duplo (DL-EPR) à temperatura ambiente. 

As amostras ensaiadas foram lixadas com lixa de granulometria 400. A solução de 

trabalho utilizada foi 0,5M H2SO4 e 0,01 M KSCN. De forma a realizar ensaios em 

regiões específicas da amostra foi utilizada uma célula eletroquímica de teste em 

pequena escala, com eletrodo de referência Ag/AgCl. O grau de sensitização foi 

avaliado em termos da relação Ir/Ia. 

a) b) 
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Foram levantados os perfis de microdureza Vickers utilizando um 

microdurômetro de bancada Shimadzu. A análise compreendeu uma vasta extensão do 

corpo de prova, visando verificar possíveis alterações na microdureza do material ao 

longo das diversas regiões formadas após a soldagem. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Microestrutura – ZAC 

 

A Figura 22 mostra a macrografia do corpo de prova A, na qual é destacada a 

região da ZAC distante do metal de solda. Essa região em particular é de fundamental 

importância no estudo da resistência à corrosão, pois ela compreende a região que 

alcança, durante a soldagem, temperaturas na faixa de 500°C a 800ºC, favorecendo a 

precipitação de carbonetos de cromo Observa-se que não houve nenhuma diferença 

entre a coloração dessa região e de sua vizinhança, o que oferece uma primeira 

indicação da ocorrência mínima ou quase inexistência de precipitação nesse corpo de 

prova. 

 

 

Figura 22. Macrografia do corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa energia). Ataque com 

ácido oxálico. 

 

Na Figura 23, tem-se a micrografia da região destacada na Figura 22. É possível 

notar a presença de alguns precipitados de carboneto de cromo dispersos na matriz 

austenítica. O nível de precipitação observado nessa amostra não representa grande 

perigo à resistência à corrosão do material, visto que o grau de sensitização apresenta-se 

ainda bastante incipiente (uma maior ampliação dessa região é mostrada na Figura 24). 

Pode-se inclusive, atribuir a essas micrografias a classificação STEP segundo a norma 

ASTM A262 (ASTM, 2004). 
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Figura 23. Corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa energia), mostrando a ZAC distante 

do metal de solda, região destacada na Figura 22. Ácido oxálico, 500X. 

 

Figura 24. Corpo de prova A (sem deformação e soldado com baixa energia), mostrando a ZAC distante 

do metal de solda, região destacada na Figura 22. Ácido oxálico, 1000X. 



35 

 

Na macrografia do corpo de prova B (Figura 25), mais uma vez não se observa 

diferença no aspecto da região de provável precipitação de carbonetos de cromo após a 

soldagem e sua vizinhança. Dessa forma, espera-se novamente um nível de precipitação 

mínimo a ser comprovado pela análise microestrutural. 

 

 

Figura 25. Macrografia do corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta energia). Ataque com 

ácido oxálico. 

 

De fato, as micrografias (Figura 26 e Figura 27) do copo de prova B, na região 

da ZAC destacada na Figura 25, demonstram a ocorrência de um baixo nível de 

precipitação de carbonetos de cromo na matriz austenítica. Este nível de precipitação 

não causa danos à resistência à corrosão do material, já que se apresenta bastante 

incipiente. Novamente, a classificação STEP da norma ASTM A262 se faz a mais 

adequada para esta condição (ASTM, 2004). 

Assim, da análise qualitativa (a partir das micrografias) dos corpos de prova da 

condição sem deformação, pode-se obter um primeiro indicativo da influência do 

trabalho a frio na precipitação dos carbonetos de cromo na microestrutura do aço 

inoxidável 301LN. Observa-se que o processo de soldagem atuando isoladamente não 

foi capaz de fornecer energia suficiente ao material para possibilitar a precipitação de 

carbonetos que poderiam prejudicar a resistência à corrosão. Além disso, a alta 

velocidade de resfriamento do ciclo térmico, juntamente com o baixo teor de carbono do 

material base (0,023% em peso), contribui para impedir a precipitação excessiva de 

carbonetos. Uma conclusão definitiva a respeito dessa relação será possível após a 

avaliação qualitativa da resistência à corrosão (ensaios de EPR) desses corpos de prova. 
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Figura 26. Corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta energia), mostrando a ZAC distante do 

metal de solda, região destacada na Figura 25. Ácido oxálico, 500X. 

 

Figura 27. Corpo de prova B (sem deformação e soldado com alta energia), mostrando a ZAC distante do 

metal de solda, região destacada na Figura 25. Ácido oxálico, 1000X. 
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Na Figura 28 tem-se a macrografia do corpo de prova C, o qual foi deformado 

em 10% e submetido a uma soldagem com baixo aporte térmico. Não é observada 

diferença alguma de coloração entre a região de possível precipitação de carbonetos de 

cromo e sua vizinhança, indicando que o grau de precipitação a ser observado nas 

micrografias será incipiente. 

 

 

Figura 28. Macrografia do corpo de prova C (deformação em 10% e soldado com baixa energia). Ataque 

com ácido oxálico. 

 

Na análise micrográfica do corpo de prova C, Figura 29, constata-se o baixo 

nível de precipitação de carbonetos de cromo decorrente dessa condição. Pode-se 

observar a existência de alguns precipitados, entretanto os mesmos apresentam-se em 

pequeno número e estão localizados mais no interior dos grãos e não nos contornos. 

Dessa forma, pode-se classificar essa estrutura como STEP segundo os padrões da 

norma ASTM A262 (ASTM, 2004). 

A Figura 30 mostra a macrografia do corpo de prova D, o qual sofreu 

deformação a frio de 10% e foi soldado com parâmetros de alta energia. Mais uma vez a 

região mais propícia à precipitação de carbonetos de cromo (ZAC distante do metal de 

solda, destacada na figura), não apresentou diferença de coloração em relação à sua 

vizinhança, oferecendo um indicativo do baixo nível de precipitação decorrente dessa 

condição. 
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Figura 29. Corpo de prova C (deformado em 10% e soldado com baixa energia), mostrando a ZAC 

distante do metal de solda, região destacada na Figura 28. Ácido oxálico, 500X. 

 

 

Figura 30. Macrografia do corpo de prova D (deformação em 10% e soldado com alta energia). Ataque 

com ácido oxálico. 

 

De fato, a análise do corpo de prova D em microscopia ótica na região destacada 

na Figura 30 vem a confirmar o baixo nível de precipitação obtido com essas condições 

de deformação e soldagem. A presença de poucos carbonetos dispersos no interior dos 

grãos Assim, a classificação STEP da norma ASTM A262 é a mais indicada para a 

estrutura encontrada no corpo de prova D (ASTM, 2004). 
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Figura 31. Corpo de prova D (deformado em 10% e soldado com alta energia), mostrando a ZAC distante 

do metal de solda, região destacada na Figura 30. Ácido oxálico, 500X. 

 

Ao final da análise qualitativa das amostras deformadas em 10%, nota-se que 

esse nível de trabalho a frio aparenta não causar, juntamente com a soldagem, alteração 

significativa da resistência a corrosão do aço inoxidável austenítico 301LN. Entretanto, 

apenas após uma avaliação quantitativa da sensitização, através de ensaios de EPR, será 

possível concluir acerca da resistência à corrosão do material sob essas condições. 

A Figura 32 mostra a macrografia do corpo de prova E, deformado em 20% e 

soldado com baixo aporte térmico. Pode-se observar a existência de faixas mais claras 

em ambos os lados (direito e esquerdo) do cordão de solda (regiões destacadas na 

imagem). Essas faixas correspondem às regiões sensitizadas pelo ciclo térmico de 

soldagem, sendo reveladas como faixas brancas pelo ataque com ácido oxálico. Dessa 

forma, pode-se esperar a presença de um nível de precipitação considerável nessa 

região. 
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Figura 32. Macrografia do corpo de prova E (deformação em 20% e soldado com baixa energia). Ataque 

com ácido oxálico. 

 

A análise de microscopia ótica do corpo de prova E (Figura 33), revelou a 

existência de um grau de precipitação de carbonetos de cromo apreciável, o que já era 

esperado por causa da análise de macrografia. Observa-se na micrografia tanto os 

carbonetos de cromo nos contornos de grão quanto a presença da estrutura martensítica 

causada pelo trabalho a frio. A partir da micrografia no MEV, mostrada na Figura 34 

nota-se que os carbonetos de cromo também se encontram dispersos no interior da 

martensita. A Figura 35 mostra o detalhe de um carboneto localizado dentro de uma 

vala no contorno de grão. Apesar dessa quantidade visível de carbonetos, nota-se que a 

maioria dos grãos ainda não possui seus contornos completamente preenchidos pelos 

carbonetos. Assim, a melhor classificação dessa microestrutura segundo os padrões da 

norma ASTM A262 seria a DUAL (ASTM, 2004). 
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Figura 33. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), mostrando a ZAC 

distante do metal de solda, região destacada na Figura 32. Ácido oxálico, 1000X. 

 

Figura 34. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), micrografia no MEV 

destacando contorno de grão austenítico. Ácido oxálico, 10.000X. 
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Figura 35. Corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia), micrografia no MEV 

destacando carboneto de cromo. Ácido oxálico, 16.000X. 

 

Na Figura 36, tem-se a macrografia do corpo de prova F, deformado em 20% e 

soldado com alto aporte térmico. Mais uma vez observa-se a presença das regiões 

sensitizadas em ambos os lados do cordão de solda (reveladas como faixas brancas pelo 

ácido oxálico). Espera-se assim a presença de carbonetos de cromo precipitados nos 

contornos de grão nessas regiões. 

 

 

Figura 36. Macrografia do corpo de prova F (deformação em 20% e soldado com alta energia). Ataque 

com ácido oxálico. 

 

Na microestrutura obtida através de microscopia ótica do corpo de prova F, 

mostrada na Figura 37, constata-se a presença de um nível considerável de precipitação 

carboneto 
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de carbonetos de cromo, bem como de martensita induzida pela deformação (de 20% 

nesse caso). Importante destacar nessa micrografia a presença de três tipos de contornos 

de grão: austenita/austenita (A/A), austenita/martensita (A/M) e martensita/martensita 

(M/M). Um detalhe dos contornos de grãos com precipitados é mostrado na Figura 38, 

obtida através de microscopia eletrônica de varredura. Pode-se atribuir a essa estrutura a 

classificação DUAL da norma ASTM A262, já que mais uma vez, a maioria dos 

contornos de grãos não está completamente preenchida com carbonetos (ASTM, 2004). 

Dessa forma, observa-se que a ação conjunta da deformação a frio de 20% e da 

soldagem é capaz de provocar um nível de precipitação considerável de carbonetos de 

cromo nesse material. A avaliação a respeito de quanto à resistência a corrosão foi 

afetada por essa precipitação será possível após os resultados quantitativos dos ensaios 

de EPR. 

 

 

Figura 37. Corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta energia), mostrando a ZAC distante 

do metal de solda, região destacada na Figura 36. Destaca-se a presença de três tipos contornos de grão: 

austenita/austenita (A/A), austenita/martensita (A/M) e martensita/martensita (M/M). Ácido oxálico, 

1000X. 
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Figura 38. Corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta energia), micrografia no MEV 

destacando contornos de grão com precipitados. Ácido oxálico, 10.000X. 

5.2  Ensaio pela técnica EPR 

 

A Figura 39 mostra o ensaio de EPR realizado no corpo de prova A na região 

destacada na Figura 22. Observa-se a ausência do pico de reativação, confirmando o que 

fora constatado através da caracterização microestrutural, na qual não houve 

precipitação significativa de carbonetos de cromo, não havendo assim implicações na 

resistência à corrosão do material. 

Já na Figura 40 tem-se o ensaio de EPR do corpo de prova B, na região 

destacada na Figura 25. O perfil do gráfico apresenta-se bastante semelhante ao 

observado no corpo de prova A (soldado com baixa energia), não sendo observado um 

pico de reativação, o que implica em uma razão Ir/Ia zero. Esse resultado está de acordo 

com a caracterização microestrutural da amostra B, indicando que não há alterações na 

resistência a corrosão do material. 
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Figura 39. Ensaio de EPR do corpo de prova A (não deformado e soldado com baixa energia) na região 

destacada na Figura 22. 

 

 

Figura 40. Ensaio de EPR do corpo de prova B (não deformado e soldado com alta energia) na região 

destacada na Figura 25. 
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Assim, os ensaios de EPR vieram a constatar que o processo de soldagem 

isoladamente não causam alterações na resistência a corrosão do aço inoxidável 301LN, 

já que para ambas as condições de soldagem (com alto e baixo aporte térmico) em 

amostras não deformadas constatou-se um nível de precipitação de carbonetos de cromo 

leve na microestrutura (classificação STEP) e relação Ir/Ia nula no ensaio de EPR. 

As Figuras Figura 41 e Figura 42 mostram os ensaios de EPR dos corpos de 

prova C e D respectivamente, realizados nas regiões destacadas nas macrografias 

(Figura 28 e Figura 30). Esses dois corpos de prova foram classificados como STEP 

devido ao nível de precipitação de carbonetos de cromo bastante incipiente encontrado 

nas suas micrografias (Figura 29 e Figura 31). Entretanto, os resultados de EPR estão 

apontando para uma estrutura DITCH, pois os valores de Ir/Ia das duas condições 

(0.09500 para o corpo de prova C e 0.06297 para o corpo de prova D) são maiores que 

0,05, o qual corresponde ao valor máximo da faixa de Ir/Ia da estrutura DUAL (0,001 à 

0,05) segundo Majidi e Streicher (Majidi, et al., 1986). Tem-se dessa forma, um 

aparente desacordo entre as avaliações qualitativa (microestruturas) e quantitativa 

(EPR). 

 

 

Figura 41. Ensaio de EPR do corpo de prova C (deformado em 10% e soldado com baixa energia) na 

região destacada na Figura 28. 
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Figura 42. Ensaio de EPR do corpo de prova D (deformado em 10% e soldado com alta energia) na região 

destacada na Figura 30. 

 

A Figura 43 mostra o resultado do ensaio de EPR do corpo de prova E, na região 

destacada na Figura 32, a qual apresentou nível de precipitação de carbonetos de cromo 

classificado como DUAL segundo a norma ASTM A262 (ASTM, 2004). Entretanto, foi 

obtido um valor de Ir/Ia de 0,26456, conforme observado no gráfico. Esse valor de Ir/Ia, 

segundo Majidi e Streicher, corresponderia a uma estrutura DITCH, já que para esses 

autores a classificação DUAL está relacionada a valores da razão Ir/Ia entre 0,001 e 

0,05 (Majidi, et al., 1986). Situação semelhante pode ser observada no resultado de EPR 

do corpo de prova F (Figura 44), na região destacada na Figura 36. A micrografia desse 

corpo de prova foi classificada como DUAL, segundo a norma ASTM A262, mas o 

valor da razão Ir/Ia do ensaio de EPR (Ir/Ia = 0,402399) é superior ao esperado para 

essa estrutura, ocorrendo novamente o aparente desacordo entre as avaliações 

qualitativa e quantitativa do grau de sensitização desses corpos de prova. 
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Figura 43. Ensaio de EPR do corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixa energia) na 

região destacada na Figura 32 

 

 

Figura 44. Ensaio de EPR do corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alta energia) na região 

destacada na Figura 36 

 



49 

 

Algumas considerações importantes devem ser feitas ao tentar-se aplicar os 

resultados de Majidi e Streicher ao presente estudo. A primeira diz respeito ao tamanho 

de grão. As faixas estabelecidas pelos autores estão restritas a materiais cujo tamanho de 

grão ASTM seja próximo de 3,5 (Majidi, et al., 1986). 

Outra questão importante é que o material em questão foi deformado em 20%, o 

que acarretou a formação de martensita induzida por deformação (MID), conforme pode 

ser observado nas micrografias apresentadas até então. 

Nesse contexto, Singh et al. realizaram um estudo a respeito das consequências 

do trabalho a frio na resistência a corrosão do aço inoxidável 304, dentre elas a 

formação de MID. Eles observaram que, em amostras envelhecidas a 500ºC, houve um 

aumento do grau de sensitização (DOS) Ir/Ia com o aumento do percentual de 

deformação prévia (Figura 45). O mesmo comportamento monotônico não foi 

observado para condições de tratamento térmico a 600ºC e a 700ºC, conforme pode ser 

observado na Figura 46. 

 

 

Figura 45. Efeito da deformação no grau de sensitização (DOS) a 500ºC. Cada linha representa um 

percentual de redução de espessura por laminação a frio (CR=cold rolled) (Singh, et al., 2003). 

 

  

Figura 46. Efeito da deformação no grau de sensitização (DOS) a: a) 600ºC e b) 700ºC. Cada linha 

representa um percentual de redução de espessura por laminação a frio (CR=cold rolled) (Singh, et al., 

2003). 

a) b) 
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Ao mesmo tempo, foi constatado por difração de raios-x, que após sensitização a 

500ºC, uma significante quantidade de MID ficou retida, havendo um aumento do 

percentual de MID com o aumento do grau de deformação das amostras (Tabela 6). 

Para outras condições de tratamento térmico, foi observada uma significativa redução 

no percentual dessa fase, conforme pode ser observado na Tabela 6. Isso pode ser 

explicado pelo fato de a MID ser uma fase metaestável, que decresce com a 

temperatura, havendo reversão de 50% de MID a 550ºC ± 20ºC, e ocorrendo reversão 

quase completa em poucos minutos a 750ºC (Reed, 1962). Dessa forma, o 

comportamento monotônico do DOS em função do percentual de trabalho a frio nas 

amostras tratadas a 500ºC (Figura 45) foi atribuído a MID – havendo aumento de DOS 

com o aumento do percentual de MID. Concluiu-se assim que a MID também tem efeito 

no comportamento da sensitização (Singh, et al., 2003). 

 

Tabela 6. Martensita Induzida por Deformação retida após sensitização (Singh, et al., 2003). 

  Percentual de Martensita Induzida por Deformação 

  Condição de Sensitização (Temperatura/Tempo) 

Perc. de 

Trab. a Frio 

Dureza 

HV 

Como 

Recebido 

500ºC 

30h 

600ºC 

5h 

600ºC 

30h 

700ºC 

1h 

700ºC 

30h 

0 205 0 0 0 0 0 0 

20 360 13 1,25 0,8 1,5 3,1 1 

40 393 27 3 2 2,25 4,25 2 

60 410 36 15,6 9 6 3,5 1,75 

80 466 55 28,5 14,75 8,5 4 3,15 

 

Entretanto, para maiores temperaturas de sensitização, notou-se que as amostras 

com maiores quantidades de MID não foram necessariamente as que apresentaram 

maiores DOS. Isso pode ser explicado pelo fenômeno da dessensitização, o qual 

consiste na recuperação da resistência a corrosão de aços sensitizados e é acelerado por 

elevadas temperaturas e maiores deformações. Quando o material é tratado 

termicamente em temperaturas na faixa de sensitização durante períodos mais elevados, 

o cromo nos carbonetos possui tempo suficiente para difundir de volta para os contornos 

de grão (Briant, et al., 1980).  Assim, concluiu-se que a dessensitização se sobrepôs a 
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influencia da MID na sensitização, explicando também o comportamento não 

monotônico do DOS em função da deformação prévia nos gráficos da Figura 46 (Singh, 

et al., 2003). De fato, a presença da MID também é um fator que contribui para a 

ocorrência da dessensitização (Briant, et al., 1980). 

Briant e Ritter, em trabalho de 1980, estudaram o efeito da deformação na 

sensitização dos aços inoxidáveis austeníticos 304 e 316. As deformações foram 

provocadas por tensões da ordem de 34,5 MN/m
2

 menores que a tensão de escoamento 

desses materiais, provocando a formação de martensita somente no aço 304. A presença 

ou ausência da martensita acarretou em comportamentos de sensitização diferentes, 

avaliados através do ensaio de Strauss modificado da norma ASTM A262 (Briant, et al., 

1980; ASTM, 2004). 

Eles comprovaram que a deformação diminui o tempo necessário para a 

sensitização. Esse resultado era de certa forma esperado, já que estudos anteriores já 

tinham mostrado que as redes de discordâncias geradas pelo trabalho a frio possibilitam 

rápida difusão do cromo e do carbono através de discordâncias (pipe diffusion), além de 

favorecer a nucleação dos carbonetos de cromo e produzir bandas de deslizamento que 

atuam como sítios de nucleação para carbonetos intergranulares (Shewmon, 1963; 

Christian, 1965). Entretanto este efeito foi muito mais pronunciado no aço 304, o qual 

possuía martensita; especialmente em temperaturas inferiores a 600°C. A Tabela 7 

destaca esse fato. Essas temperaturas estão fora da faixa normal de sensitização rápida 

para a maioria dos aços inox austeníticos. Assim, conclui-se que a sensitização muito 

rápida do aço 304 foi resultado direto da presença da martensita. Pelo fato de o cromo e 

o carbono poderem difundir mais rapidamente na martensita do que na austenita 

(Smithels, 1976), a precipitação de carbonetos de cromo pode ocorrer a temperaturas 

mais baixas. Análises no MET mostraram que os carbonetos de cromo estão de fato 

associados às ripas de martensita, provocando corrosão intragranular. Nenhum 

carboneto ou corrosão foram observados no aço 316 deformado após envelhecimento a 

baixas temperaturas (< 600°C). 
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Tabela 7. Tempo mínimo necessário para ataque no ensaio de Strauss modificado para diferentes 

temperaturas. As faixas correspondem aos tratamentos térmicos mais longo e mais curto que provocaram 

ataque no teste de Strauss modificado (Briant, et al., 1980). 

Temperatura (°C) 
Tempo (horas) 

316 deformado a frio 304 deformado a frio 

450 > 100 0,25-1,0 

500 > 100 0,25-1,0 

550 5-24 0,08-0,12 

600 0,5-1,0 0,016-0,08 

650 0,08-0,25 0,016-0,08 

700 0,016-0,08 0,016-0,08 

 

Para tratamentos a 600 e 650°C, houve a ocorrência de precipitação em ambas as 

ligas. Entretanto, nas amostras do aço 316 sensitizadas por tempos mais curtos houve 

apenas precipitação nos contornos de grão, ocorrendo corrosão intragranular 

acompanhada de corrosão intergranular apenas para tempos maiores de exposição. 

Todas as amostras deformadas do aço 304 apresentaram os dois tipos de corrosão, 

intergranular e intragranular, mesmo para curtos períodos de tratamento térmico a 600 e 

650°C. Essa diferença na corrosão entre as duas ligas é apresentada na Figura 47, a qual 

compara o ataque no teste de Strauss modificado para amostras das duas ligas tratadas a 

650°C durante 15 minutos.  

Para ambas as ligas, qualquer corrosão intragranular decorrente de tratamentos 

térmicos nessa faixa (600-650°C) pode ser associada com os carbonetos formados no 

interior dos grãos. No entanto, no aço 304, os carbonetos podem nuclear tanto nos 

contornos quanto no interior da martensita. Isso leva a uma alta densidade de 

carbonetos. No aço 316, o contorno do grão permanece como o local preferido para a 

precipitação dos carbonetos, havendo precipitação intragranular apenas quando se expõe 

o material a longos períodos de tempo. Acredita-se que a martensita é especialmente 

eficiente na precipitação de carbonetos devido ao fato da solubilidade do carbono ser 

menor na martensita que na austenita (Darken, et al., 1953). Isso significa que a maior 

parte do carbono na martensita participa da formação dos carbonetos. 
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Figura 47. Uma comparação entre o ataque no a) aço 316 deformado e b) aço 304 deformado após 

tratamento térmico de 650°C durante 0,25 horas. Note que o ataque no 316 é completamente intergranular 

enquanto que no 304 ocorre um extensivo ataque intragranular (Briant, et al., 1980). 

 

Desses dois estudos relatados, de Singh et al (2005) e Briant e Ritter (1980), 

conclui-se que a martensita induzida por deformação afeta a sensitização de aços 

inoxidáveis austeníticos. Ela produz sensitização rápida em temperaturas abaixo de 

600°C e causa extensiva corrosão intragranular e é um sitio de precipitação de 

carbonetos (Singh, et al., 2003; Briant, et al., 1980). Briant e Ritter (1980) concluem 

ainda sobre a influência da martensita na dessensitização, mostrando que a mesma atua 

favorecendo esse fenômeno. 

Dessa forma, a relação entre a classificação qualitativa da norma ASTM A262 e 

resultados de EPR, conforme estabelecida por Majidi e Streicher não é adequada para o 

caso de aços inoxidáveis austeníticos que possuem martensita induzida por deformação. 

Isso porque a classificação em STEP, DUAL ou DITCH proposta pelos autores foi 

desenvolvida para aços inoxidáveis austeníticos monofásicos, no qual o local 

preferencial para a precipitação dos carbonetos de cromo são os contornos de grão, por 

se tratarem de regiões de mais alta energia, levando em consideração apenas os 

carbonetos precipitados nos contornos de grão austeníticos, não incluindo o efeito dos 

carbonetos intragranulares eventualmente formados. 
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No entanto, para os aços que apresentam martensita induzida por deformação, a 

precipitação de carbonetos intragranulares ocorre com maior incidência, tendo reflexo 

direto no comportamento da sensitização do aço. Esses carbonetos podem se formar por 

causa da presença da martensita tanto em regiões que foram expostas a temperaturas da 

ordem de 450-600°C, devido ao ciclo térmico de soldagem, quanto em regiões que 

foram rapidamente expostas a temperaturas elevadas (maiores que 600°C), conforme 

observado nos estudos analisados. Assim, quando realizado o ensaio de EPR, o qual 

avalia a queda na resistência à corrosão de toda a região ensaiada, engloba-se o efeito 

dos carbonetos intragranulares (os quais foram observados nas análises ao microscópio 

ótico e eletrônico de varredura) e dos intergranulares, tendo assim uma avaliação real e 

precisa do nível de sensitização do material. 

Então, a aparente discordância entre a classificação da norma ASTM A262 e os 

resultados de EPR das amostras deformadas em 10% e 20% reside no fato de a primeira 

levar em consideração somente os carbonetos intergranulares, enquanto que a segunda 

avalia a resistência à corrosão como um todo, incluindo as contribuições tanto de 

carbonetos intergranulares quanto de intragranulares – estes últimos tendo as ripas de 

martensita como sítios preferenciais para a nucleação. 

Tais argumentos podem justificar a causa da aparente discordância entre os 

ensaios de EPR e as micrografias. Continuando a análise da precipitação dos carbonetos 

de cromo nas diferentes condições avaliadas, observa-se uma diferença entre o 

comportamento dessa precipitação para os dois níveis de deformação estudados. Nota-

se que nos corpos de prova deformados a 10%, a precipitação ocorreu preferencialmente 

dentro dos contornos de grãos, mais especificamente associada às ripas de martensita, 

conforme pode ser observados na Figura 48 e na Figura 49. Entretanto, nos corpos de 

prova deformados em 20% (E e F), observa-se que a precipitação ocorre tanto associada 

às ripas de martensita como aos contornos de grão (Figura 50 e Figura 51). Isso explica 

o fato de que os valores de Ir/Ia para a condição de deformação de 20% apresentarem-se 

significantemente maiores que os da condição de 10% (0,264560 e 0,402399 contra 

0,09500 e 0,062597 respectivamente) – já que a quantidade de carbonetos de cromo 

precipitada irá ser maior na condição de 20% pois existem dois locais que favorecem a 

precipitação (contornos de grão e ripas de martensita) sob essas condições, acarretando 

em uma maior redução de Cr na matriz, diminuindo a resistência a corrosão do material. 

Além disso, pode-se observar que dentre os três tipos de contornos de grão 

observados – austenita/austenita (A/A), austenita/martensita (A/M) e 
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martensita/martensita (M/M) – ocorre precipitação de carbonetos de cromo 

preferencialmente nos contornos do tipo M/M, quase não sendo observada nos 

contornos A/A e A/M. Existem diversos trabalhos na literatura correlacionando 

precipitação de carbonetos de cromo com a orientação dos contornos de grão em aços 

inoxidáveis austeníticos (Jones, et al., 2008; Trillo, et al., 1995; Hong, et al., 2001; 

Parvathavarthini, et al., 2009). Entretanto, nenhuma relação é estabelecida entre as fases 

presentes e o nível de sensitização do material. Uma investigação mais aprofundada 

acerca da cristalografia desses contornos de grão e sua ligação com a 

cinética/termodinâmica da precipitação de carbonetos de cromo foge do escopo do 

presente trabalho. No entanto, tem-se um indicativo, através das micrografias 

apresentadas, que a maior quantidade de MID presente na condição deformada em 20% 

ocasiona uma maior densidade de contornos M/M, os quais se apresentam como locais 

mais favoráveis à precipitação de carbonetos de cromo dentre os tipos de contornos 

existentes. 

Quanto à energia de soldagem, nota-se que a mesma só irá causar efeito 

significativo na resistência à corrosão para condições de maior deformação. Nos corpos 

de prova não deformados, não houve alteração alguma com o aumento do aporte 

térmico. Já para a condição de deformação de 20%, houve um aumento de 52% no DOS 

obtido no ensaio de EPR com o aumento do aporte térmico. Entretanto, para os corpos 

de prova deformados em 10%, ocorreu uma diminuição do DOS de 34% com o 

aumento do aporte térmico. Assim, faz-se necessário um aprofundamento da influência 

da energia de soldagem no DOS, podendo-se concluir apenas que essa energia não 

representa a principal força motriz capaz de alterar a cinética de precipitação dos 

carbonetos. 
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Figura 48. Micrografia em MEV do corpo de prova C (deformado em 10% e soldado com baixo aporte 

térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às ripas de martensita. 

 

Figura 49. Micrografia em MEV do corpo de prova D (deformado em 10% e soldado com alto aporte 

térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às ripas de martensita. 
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Figura 50. Micrografia em MEV do corpo de prova E (deformado em 20% e soldado com baixo aporte 

térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às ripas de martensita e aos 

contornos de grão. 

 

 

Figura 51. Micrografia em MEV do corpo de prova F (deformado em 20% e soldado com alto aporte 

térmico), destacando precipitação de carbonetos de cromo associada às ripas de martensita e aos 

contornos de grão. 
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5.3 Microdureza 

 

Com o intuito de melhor analisar o efeito da soldagem nas propriedades 

mecânicas do material, foram levantados os perfis de microdureza para as duas 

condições extremas dentre as analisadas: do corpo de prova A (não deformado e 

soldado com baixo aporte térmico) e do corpo de prova F (deformado em 20% e 

soldado com alto aporte térmico). 

A Figura 52 mostra o perfil do corpo de prova A, na qual se observa que não 

houve uma variação significativa de dureza ao longo da extensão da amostra, mas 

somente uma pequena diminuição dos valores de dureza no interior do cordão de solda. 

Entretanto, para o corpo de prova F, cujo perfil de dureza é mostrado na Figura 53, 

pode-se notar claramente o efeito da região sensitizada, já que na ZAC distante do metal 

de solda para ambos os lados, observa-se um aumento nos valores de microdureza 

causado pelos carbonetos de cromo, havendo em seguida uma leve diminuição desses 

valores, já que atinge-se uma região de metal de base. 

 

 

Figura 52. Perfil de microdureza do corpo de prova A, não deformado e soldado com baixo aporte 

térmico. Setas em vermelho incdicam limites do cordão de solda. 
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Figura 53. Perfil de microdureza do corpo de prova F, deformado em 20% e soldado com alto aporte 

térmico. Setas em vermelho apontam os limites do cordão de solda enquanto que os círculos indicam as 

regiões ricas em carbonetos de cromo. 

 

  



60 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados apresentados no presente trabalho sobre o efeito da 

deformação a frio, e consequente formação de martensita induzida por deformação, 

sobre a sensitização na soldagem do aço 301LN, foi possível concluir que: 

 

 Não é possível aplicar de forma confiável a correlação entre a classificação 

STEP, DUAL e DITCH da norma ASTM A262 e o grau de sensitização Ir/Ia, 

obtida do ensaio de EPR, proposta por Majidi e Streicher para aços inoxidáveis 

austeníticos deformados a frio com presença de martensita induzida por 

deformação. Isso acontece pois aquela leva em consideração apenas os 

carbonetos intergranulares enquanto esta engloba tanto carbonetos 

intergranulares quanto intragranulares, oferecendo uma real avaliação do grau de 

sensitização. 

 A martensita induzida por deformação oferece sítios de nucleação para 

carbonetos no interior dos grãos, confirmando trabalhos anteriores com aços 

inoxidáveis austeníticos deformados a frio. 

 O ciclo térmico de soldagem não representa a principal força motriz para a 

sensitização do aço inoxidável austenítico 301LN. Observou-se que o grau de 

precipitação de carbonetos de cromo em amostras não deformadas foi mínimo 

ou quase inexistente, sendo possível observar alguma precipitação em amostras 

deformadas. 

 Em relação ao nível de deformação, ambas as condições apresentaram um grau 

de deformação crítico, Ir/Ia > 0,05. O nível de deformação atuou aumentando 

esse grau de sensitização, já que os valores de Ir/Ia dos corpos de prova 

deformados em 20% foram consideravelmente maiores que os dos corpos de 

prova deformados em 10%. Isso pode ser explicado pelo fato de que o 

mecanismo de precipitação dos carbonetos de cromo diferiu de acordo com o 

nível de deformação. Para a condição de 10% de deformação a frio, ocorre 

apenas precipitação no interior dos grãos, mais especificamente nas ripas de 

martensita; enquanto que para a de 20% ocorre precipitação tanto nos contornos 

de grão (nível DUAL da classificação da norma ASTM A262) como no interior 
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dos grãos (nas agulhas da martensita), aumentando o empobrecimento de cromo 

da matriz. 

 Foi possível observar a presença de três tipos de contornos de grão: 

austenita/austenita, austenita/martensita e martensita/martensita. A análise das 

micrografias fornecem evidências de uma precipitação preferencial de 

carbonetos de cromo nos contornos do tipo martensita/martensita. Nenhum 

aprofundamento nesse aspecto foi realizado, já que foge da proposta do presente 

trabalho avançar no estudo da cristalografia dos contornos e sua correlação com 

a sensitização. 

 Em relação à energia de soldagem, não foi possível estabelecer uma correlação 

definitiva entre a mesma e o grau de sensitização. Isso aconteceu pois para os 

corpos de prova deformados em 10% a condição de maior energia de soldagem 

provocou uma redução no valor de Ir/Ia, enquanto que para os deformados em 

20% houve um aumento do valor de Ir/Ia com o aumento da energia de 

soldagem. 

 O perfil de microdureza no corpo de prova deformado em 20% soldado com 

mais alta energia de soldagem revelou a presença da faixa sensitizada na ZAC 

distante do metal de solda em ambos os lados, através de um aumento nos 

valores de microdureza nessa região. 

 

Assim, conclui-se que condições de deformação maiores que 10% no aço 

inoxidável austenítico 301LN aliadas ao ciclo térmico de soldagem acarretam em um 

nível de sensitização consideravelmente crítico, principalmente a níveis maiores de 

deformação. Esse fato deve ser levado em consideração se esse material for exposto a 

ambientes corrosivos ou a altas temperaturas, pois haverá um forte risco de ocorrência 

de corrosão intergranular ou de corrosão sob-tensão. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Avaliar a real influência dos parâmetros de soldagem na resistência à corrosão 

do aço inoxidável 301LN deformado a frio; através da aplicação de diversos 

níveis de energia de soldagem dentro de um mesmo grau de deformação, 

objetivando a obtenção de uma relação precisa entre deformação e ciclo térmico 

de soldagem na precipitação de carbonetos de cromo. 

 Estudar a possibilidade de ocorrência de dessensitização com a aplicação de 

valores mais altos de energia de soldagem (e consequentemente de menores 

velocidades de resfriamento) no aço inoxidável austenítico 301LN deformado a 

frio. Sabe-se que a martensita induzida por deformação causa rápida 

dessensitização, assim pode ser possível de observar essa dessensitização caso 

seja oferecida condições de temperatura para a mesma com o aumento da 

energia de soldagem. 

 Realizar um estudo quantitativo entre a martensita induzida por deformação 

(quantificando-a através de ataque químico ou difração de raios-x) e o grau de 

sensitização Ir/Ia obtido a partir de ensaios de EPR. 

 Aprofundar o estudo da correlação entre tipos de contornos de grão 

(austenita/austenita, austenita/martensita e martensita/martensita) e sensitização. 

Diversos trabalhos na literatura já estudaram a relação entre orientação do grão e 

cinética/termodinâmica da precipitação dos carbonetos de cromo em aços 

inoxidáveis austeníticos. Entretanto, ainda há uma carência no entendimento da 

relação entre as fases formadoras do contorno de grão e o nível de sensitização. 
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