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RESUMO 

 
 
A grande aplicação do aço inoxidável ferrítico AISI 409 na construção de reservatórios de 

líquidos diversos, caldeiras, radiadores e mais recentemente nos sistemas de exaustão de gases 

de veículos automotores, tem despertado um grande interesse em se conhecer melhor o 

comportamento mecânico de soldas destes aços inoxidáveis, sobretudo no que diz respeito à 

sua transição dúctil- frágil.  Sabendo-se que a variação do aporte térmico tem efeito 

significativo no ciclo térmico de soldagem, trabalhou-se com dois diferentes valores, visando 

observar o seu efeito correlacionado com as duas misturas de gases de proteção empregadas 

no comportamento dúctil- frágil do material soldado pelo processo GMAW (Gas Metal Arc 

Welding).  Assim, neste trabalho, buscou-se investigar o comportamento dúctil- frágil na zona 

fundida e zona termicamente afetada de um aço inoxidável AISI 409, soldado pelo processo 

GMAW em duas condições de energia de soldagem e misturas de gases de proteção da solda, 

empregando-se ensaios de impacto Charpy, ensaios de microdureza Vickers, análise de 

imagens microfratográficas e de microestrutura. Como resultado constatou-se que a adição de 

nitrogênio ao argônio na atmosfera de proteção da solda praticamente não exerceu nenhum 

efeito na zona termicamente afetada comparado com a atmosfera de argônio sem a adição de 

nitrogênio. No entanto, na zona fundida, as soldas com atmosfera de proteção com argônio 

sem a adição de nitrogênio obteve-se resistência ao impacto praticamente o dobro das soldas 

cuja atmosfera de proteção não tinha a adição de nitrogênio.  
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ABSTRACT 
 
 
The wide application of ferritic stainless steels AISI 409 in construction of liquid storage 

reservoirs, boilers, radiators and, more recently, exhaust systems for motor vehicles, has 

raised a large interest in knowing more about the mechanical behavior of welds of these 

stainless steels, especially with respect to their ductile-brittle transition zone. Knowing that 

the variation of the heat input has significant effect over the thermal cycle of welding, it is 

proposed its variation in order to correlate its influence associated to the variation of 

composition of the shielding gas, over the brittle-ductile behavior of the material welded by 

the GMAW (Gas Metal Arc Welding) process. Thus, in this work, it is sought to investigate 

the ductile-brittle behavior in the molten zone and heat-affected-zone of  AISI 409 stainless 

steel, welded by GMAW process in various conditions of  welding energy and compositions 

of  the weld shielding gas, utilizing Charpy impact tests, Vickers hardness tests, fracture and 

microstructure analysis. The result verified was that addition of nitrogen to argon in weld 

shielding gas was not cause influence in weld heat-affected-zone compared with weld 

shielding gas without addition of nitrogen. However, in molten zone, the weld with addition 

nitrogen to argon shielding gas showed double impact resistance compared with the other 

weld without addition nitrogen in shielding gas.   



1 

1 – INTRODUÇÃO 

Este trabalho se refere a uma pesquisa realizada a partir da soldagem de um aço inoxidável 

ferrítico AISI 409 utilizando-se o processo de soldagem GMAW (Gas Metal Arc Welding) 

mediante ao emprego de duas misturas de gases de proteção: argônio com 2% de oxigênio e 

argônio com 10% de nitrogênio. Utilizou-se ainda duas condições de aporte térmico na 

soldagem: um considerado alto e outro considerado baixo.  

 

Como justificativa para a realização deste trabalho vale considerar que a adição de nitrogênio 

em processos de soldagem com proteção gasosa têm sido empregada principalmente em aços 

inoxidáveis austeníticos e duplex, relata TOIT (2001). No entanto, não se sabe com exatidão o 

efeito deste procedimento nos aços inoxidáveis ferríticos, especialmente no caso do AISI 409, 

objeto deste estudo. Sabe-se ainda, segundo FERRANTE  (2002), que a variação do aporte 

térmico tem efeito significativo no ciclo térmico de soldagem, razão pela qual foi proposta a 

variação do mesmo visando correlacionar a sua influência associada á variação da 

composição do gás de proteção da solda. A escolha do processo GMAW foi devida ser este 

um processo de soldagem de grande aplicação em soldagem de aços inoxidáveis, devido à sua 

alta produtividade.  

 

A opção pelo aço inoxidável AISI 409 como objeto deste trabalho foi motivado pela sua 

crescente demanda de aplicação na indústria automobilística nos últimos 20 anos, 

especificamente com aplicações nos sistemas de exaustão de veículos automotores, conforme 

cita FARIA (2006).  

 

O aço inoxidável AISI 409 pode ser empregado nos seguintes elementos que compõem o 

sistema de exaustão de veículos automotores, conforme cita FARIA (2006): tubo primário, 

catalisador, tubo intermediário, abafador, silencioso e tubo de saída. A soldagem está presente 

no processo de fabricação do catalisador, abafador e silencioso. O aço inoxidável AISI 409 é 

estabilizado ao titânio, o que não promove o fenômeno de sentização e, por conseguinte, o 

torna resistente à corrosão intergranular, e não tem níquel como elemento de liga, que o torna 

mais barato, daí a sua especificação para esta aplicação.   

Segundo FARIA (2006), dentre os danos observados nos sistemas de exaustão de veículos 

automotores, 80% são atribuídos à corrosão e 20% à fadiga. Esta talvez seja a razão porque 

praticamente não se encontra trabalhos sobre comportamento dúctil- frágil de soldas de aços 
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inoxidáveis AISI 409, uma vez que a sua produção tem sido dirigida quase que totalmente 

para a indústria automobilística na aplicação citada, onde as temperaturas de trabalho são 

elevadas. No entanto, recentemente, países de clima extremamente frios têm se interessado 

em conhecer o comportamento dúctil- frágil destes aços. 
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2 - OBJETIVOS  

 

Este trabalho teve como objetivos, realizar um estudo do efeito do aporte térmico e a 

influência da adição de nitrogênio ao argônio, como gases de proteção, nas propriedades 

mecânicas e microestruturais de um aço inoxidável ferríticos do tipo AISI 409 soldado pelo 

processo GMAW (Gás Metal Arc Welding), mediante a realização de ensaios de impacto 

Charpy nas regiões das juntas soldadas em diferentes temperaturas, caracterização fratografica 

dos corpos-de-prova ensaiados no impacto Charpy, análise microestrutural e de microdureza 

nas regiões da solda.  
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3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Faz-se uma abordagem histórica do surgimento do aço inoxidável e suas diversas 

modalidades de classificações em função de suas microestruturas, visando contextualizar o 

aço inoxidável ferrítico AISI 409, estudado neste trabalho, com os demais tipos. 

 

Sendo o aço inoxidável ferrítico AISI 409 o objeto desta pesquisa, apresentar-se-á ainda nesta 

revisão bibliográfica aspectos relativos à sua metalurgia de soldagem, efeito do gás de 

proteção e do aporte térmico nos aspectos metalúrgicos e nas propriedades mecânicas das 

soldas. 

 

3.1 – Aços Inoxidáveis  

 

Segundo relatos históricos, o aço inoxidável foi descoberto por acaso, em 1912, pelo inglês 

Harry Brearly quando estudava uma liga Fe-Cr com 13% de cromo. A descoberta ocorreu 

porque durante o ataque de amostras com diferentes reagentes químicos para fins de análises 

metalográficas, observou-se que a liga resistia à maioria deles. Desta forma foi então que 

surgiu o nome “stainless steel”, dado pelo próprio Brearly, que traduzindo significa “aço que 

não mancha” TEBECHER (2004). 

 

Segundo ainda TEBECHER (2004), aproximadamente na mesma época, o alemão Eduard 

Mauer estudava uma liga Fe-Cr similar à de Brearly, porém contendo 8% de níquel. O 

pesquisador alemão constatou que a liga resistiu por um tempo muito grande ao ataque de 

vapores corrosivos no laboratório. Nascia então, naquela época, o aço inoxidável que desde 

então, prosseguiu sendo evoluído graças às pesquisas com adições dos mais variados 

elementos de liga e aplicações de tratamentos térmicos e termo-mecânicos diversos. A grande 

evolução do aço inoxidável desde a sua descoberta até os dias atuais pode ser atribuída às 

demandas da indústria petrolífera, aeronáutica e criogênica, sem deixar de citar a indústria 

bélica que por ocasião da 2ª guerra mundial impulsionou grande avanço tecnológico na sua 

produção.  

 

Segundo MODENESI (2001), PADILHA e GUEDES (1994), a presença do cromo como 

elemento de liga no ferro tende a formar uma finíssima camada de óxido de cromo, medindo 
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em torno de 30 a 50 Å,  quando a liga é exposta ao ar atmosférico ou outro meio oxidante. 

Esta camada de óxido é altamente resistente, impermeável e praticamente insolúvel em vários 

meios.  Por isto, o cromo é considerado o principal elemento responsável pela resistência à 

corrosão em ligas de aço, na medida em que a referida camada de óxido de cromo torna o 

metal sob a mesma imune ao ataque de diversos meios corrosivos. O grau de resistência à 

corrosão é ampliado na medida em que se aumenta o teor de cromo na liga. 

Convencionalmente, consideram-se, segundo Modenesi (2001), como aços inoxidáveis, 

aqueles que contêm pelo menos de 10 a 12% de cromo.  

 

Além do cromo, outros elementos de liga são adicionados aos aços inoxidáveis visando 

melhorar propriedades mecânicas e características gerais dos mesmos. Dentre estes elementos 

de liga pode-se citar os principais: níquel, molibdênio, nióbio, titânio, cobre, fósforo, enxofre, 

silício e alumínio dentre outros. Quanto às funções de cada um deles pode-se considerar de 

acordo com TEBECHER (2004): - O níquel é formador de austenita (gamagênio), aumenta a 

resistência à corrosão e melhora as propriedades de tenacidade e soldabilidade. O molibdênio 

é formador de ferrita (alfagênio), aumenta a resistência mecânica e melhora as condições de 

resistência à corrosão. O cobre melhora a resistência à corrosão via úmida redutora. O silício e 

o alumínio são formadores de ferrita e têm a função de melhorar a resistência à oxidação em 

altas temperaturas. O enxofre e o fósforo têm a função de melhorar a usinabilidade. O titânio 

e o nióbio são fortes formadores de ferrita e carbonetos além de melhorar a resistência 

mecânica em altas temperaturas. O titânio é ainda um forte formador de nitretos.  

Dependendo da microestrutura básica dos aços inoxidáveis, estes podem ser classificados em 

cinco grupos: austeníticos, ferríticos, martensíticos, duplex (austeníticos-ferríticos) e 

endurecíveis por precipitação.  

 

3.2 - Aços Inoxidáveis Austeníticos 

 

Conforme PADILHA e GUEDES (1994), os aços inoxidáveis austeníticos são ligas ferro-

cromo-níquel com estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada (CFC). Estes aços são 

conhecidos pela excelente característica de resistência à corrosão em diversos meios 

agressivos. Apresentam a combinação de baixo limite de escoamento, alta resistência à tração 

e bom alongamento, oferecendo excelentes condições para trabalho a frio. Não podem ser 
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endurecidos por tratamento térmico, mas sua resistência à tração e dureza pode ser aumentada 

por encruamento.  

 

Ainda segundo PADILHA e GUEDES (1994), os aços inoxidáveis austeníticos têm uma 

ampla faixa de propriedades mecânicas, oferecendo boa ductilidade e resistência a altas e ou 

baixas temperaturas, além de boa trabalhabilidade e soldabilidade.  

 

Quanto à composição química os aços inoxidáveis austeníticos de acordo com BROOKS e 

LIPPOLD (1993) apresentam teor de cromo que varia entre 16 e 30%, teor de níquel entre 6 e 

26% e carbono menor que 0,3%. Podem conter ainda, manganês, molibdênio, cobre, silício, 

alumínio, além de  titânio e nióbio, para a obtenção de melhores características de resistência 

à corrosão. 

 

LIPPOLD e KOTECKI (2005) ressaltam que os aços inoxidáveis austeníticos requerem 

cuidados quanto à possibilidade de sensitização e a ocorrência de trincas a quente. A 

sensitização é um processo de empobrecimento de cromo nas regiões adjacentes ao contorno 

de grão. Esta ocorre devido à precipitação de fases ricas em cromo, como os carbonetos, 

nitretos e carbonitretos de cromo. Quando ocorre do teor de cromo nestas regiões ficar abaixo 

de 11%, a referida região fica vulnerável à corrosão. Segundo MODENESI (2001) as regiões 

mais sensíveis a este processo são aquelas aquecidas no processo de soldagem a temperaturas 

em torno de 650ºC. 

 

A sensitização pode ocorrer tanto nos aços inoxidáveis austeníticos como nos ferríticos. 

BROOKS e LIPPOLD (1993) relatam sobre algumas alternativas para se atenuar o problema 

da sensitização: 

 

Ø Utilizar aços inoxidáveis com menores teores de carbono reduzirá a precipitação de 

carbonetos, nitretos e carbonitretos de cromo e em conseqüência menos sensitização; 

 

Ø Utilizar aços inoxidáveis ligados com elementos que possuam maior afinidade em 

combinar com o carbono do que o cromo. Os aços estabilizados com nióbio e titânio são 

resistentes à sensitização;  
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Ø Realizar tratamento de solubilização de carbonetos após a soldagem, com resfriamento 

rápido; 

 

Ø Trabalhar com baixa energia de soldagem, a fim de reduzir o tempo de exposição do 

material na faixa de temperatura de 650ºC; 

 

Quanto à ocorrência de trincas a quente, BRANDI (1997) recomenda as seguintes 

alternativas: 

 

Ø Utilizar aços inoxidáveis com baixos teores de enxofre e fósforo; 

 

Ø Utilizar metais de adição que gerem formação de ferrita delta em torno de 8% no cordão 

de solda; 

 

Ø Propor procedimentos de soldagem que reduzam tensões induzidas de tração durante a 

soldagem.  

 

Os aços inoxidáveis austeníticos têm alta ductilidade, baixo limite de escoamento, alto limite 

de resistência e têm boa resistência à corrosão, conforme citam NAYAK,  et al (2004). Citam 

ainda que a adição de nitrogênio aumenta a estabilização da austenita e com isto podendo 

reduzir o teor de níquel, mas o nitrogênio em solução sólida aumenta bastante a resistência 

mecânica do material. 

 

SUCRE at al (2000) relatam que a adição de nitrogênio melhora as propriedades mecânicas e 

de resistência à corrosão dos aços inoxidáveis austeníticos. 

 

3.3 - Aços Inoxidáveis Ferríticos 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos são ligas ferro-cromo com estrutura cristalina do tipo cúbica de 

corpo centrada (CCC). O conteúdo de cromo está compreendido entre 11 e 30%. Estes aços 

inoxidáveis são praticamente isentos de níquel, o que os tornam baratos comparados aos 

austeníticos. Podem conter ainda dentre outros elementos de liga a presença de molibdênio, 
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silício, alumínio, titânio e nióbio para a obtenção de certas características, conforme será 

tratado com mais detalhes adiante.  

 

Os aços inoxidáveis ferríticos recebem este nome porque a sua estrutura mantem-se ferritica 

(CCC, do tipo ferro-α) após os tratamentos térmicos normais. O cromo, também com 

estrutura CCC, alarga a região da fase α e reduz a região da fase γ (austenita, CFC). São 

ferromagnéticos, podem apresentar boa ductilidade e conformabilidade, no entanto 

apresentam baixa resistência ao impacto em baixas temperaturas se comparados aos 

austeníticos.  Não são endurecíveis por tratamentos térmicos e dificilmente por trabalho a frio.  

 

Os aços inoxidáveis ferríticos são basicamente usados na condição de recozido. Segundo 

KRYSIAK et al (1993), nesta condição, com uma granulação fina, os aços inoxidáveis 

ferríticos apresentam condições satisfatórias de ductilidade e tenacidade à temperatura 

ambiente. Quanto à aplicação, são empregados na fabricação de eletrodomésticos, balcões 

frigoríficos, utensílios de cozinha e em aplicações de alta temperatura.  

 

Segundo MIYAZAKI et al. (2002), uma grande demanda de aplicação do aço inoxidável 

ferrítico AISI 409 tem sido nas várias partes que compõem sistemas de escapamentos de 

automóveis tais como: tubo de ligação ao coletor de descarga e abafador.   

 

3.4 - Aços Inoxidáveis Martensíticos 

 

Conforme citado por LIPPOLD e KOTECKI (2005), os aços inoxidáveis martensíticos são 

ligas baseadas no sistema ternário ferro-cromo-carbono. O teor de cromo situa-se na faixa de 

11,5 a 18% e o carbono na maioria dos casos entre 0,1 a 0,25%, podendo chegar em alguns 

tipos a até 1,2%.  

 

Estes aços recebem esta denominação porque apresentam na temperatura ambiente uma 

estrutura predominantemente martensítica, proveniente da transformação da austenita mesmo 

com baixas taxas de resfriamento. Algumas ligas podem conter pequenas adições de 

molibdênio, vanádio e tungstênio a fim de melhorar a resistência em altas temperaturas 

através da formação de carbonetos, conforme cita LIPPOLD  e KOTECKI (2005).  
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Os aços inoxidáveis martensíticos são recomendados para aplicações onde há exigência de 

alta resistência mecânica, dureza, resistência à abrasão, erosão em ambiente seco ou úmido 

como elementos de turbinas a gás ou vapor, mancais e ferramentas , conforme cita  DAVIS 

(1993).  Comparado a outras classes de aços inoxidáveis, os martensíticos apresentam as 

piores condições de  soldabilidade devido à sua grande temperabilidade associado às taxas de 

resfriamento que normalmente são elevadas nos processos de soldagem. 

 

3.5 - Aços Inoxidáveis Duplex 

 

LIPPOLD e KOTECKI (2005) e DAVID (1993) citam que os aços inoxidáveis duplex são 

ligas baseadas em uma estrutura ferro-cromo-níquel-nitrogênio dando origem a uma 

microestrutura constituída de aproximadamente 50% de ferrita e 50% de austenita, daí a 

denominação duplex. A adição de nitrogênio como elemento de liga tem a função de 

estabilizar a austenita, bem como melhorar a resistência à corrosão por pites. Elementos de 

liga como molibdênio, tungstênio e cobre também podem ser adicionados para melhorar a 

resistência à corrosão. Têm teor de carbono abaixo de 0,03%, portanto apresentam alta 

resistência à corrosão intergranular, além de serem mais baratos que os austeníticos, por terem 

menor teor de níquel. 

 

Os aços inoxidáveis duplex apresentam um limite de escoamento praticamente o dobro, 

425MPa, em comparação aços inoxidáveis austeníticos, 210MPa. A maioria dos aços 

inoxidáveis duplex produzidos atualmente apresentam boas características de resistência 

mecânica e ductilidade, no entanto não têm uma baixa temperatura de transição ductil- frágil, o 

que limita a sua utilização em aplicações criogênicas, conforme ressaltam LIPPOLD e 

KOTECKI (2005).  

 

Os aços inoxidáveis duplex são normalmente indicados para aplicações nas quais haja 

solicitação de resistência à corrosão sob tensão e corrosão por pites. Como exemplo, são 

amplamente empregados em tubulações de transporte de gás e óleo quer seja em terra ou em 

plataformas marítimas como citam LIPPOLD e KOTECKI (2005).  
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3.6 - Aços Inoxidáveis Endurecíveis por Precipitação 

 

Os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação recebem esta denominação porque uma 

significante parte de sua resistência pode ser atribuída à presença de precipitações. Conforme 

citam LIPPOLD e KOTECKI (2005), o endurecimento destes aços pode ser atribuído à 

formação de martensita e dependendo da sua microestrutura predominante podem receber 

sub-classificações distintas: martensíticos, semi-austeníticos e austeníticos. De acordo com 

POLLARD (1993), o endurecimento por precipitação destes aços é conseguido através da 

adição de elementos de liga como cobre, titânio, nióbio e alumínio.  

 

Os aços inoxidáveis martensíticos endurecíveis por precipitação, segundo LIPPOLD e 

KOTECKI (2005), têm aplicações na construção de válvulas, engrenagens, chavetas e eixos. 

Os semi-austeníticos têm aplicação em vasos de pressão, estrutura de aeronaves e 

instrumentos cirúrgicos. Quanto aos do tipo austeníticos são aplicados em pás de turbinas e 

carcaça de turbinas a jato. Devido à alta resistência mecânica associada à alta resistência à 

corrosão destes tipos de aços, sobretudo os da subclassificação martensítica e semi-

austenítica, têm sido muito aplicados em equipamentos aeroespaciais, motores de ônibus 

espaciais, mísseis e submarinos nucleares.   

 

3.7 – Metalurgia da Soldagem dos Aços Inoxidáveis Ferríticos  

 

Conforme relatado na introdução deste trabalho, sendo o aço inoxidável ferrítico AISI 409 

objeto desta pesquisa, apresentar-se-á nesta revisão bibliográfica aspectos relativos à sua 

metalurgia de soldagem, efeito do gás de proteção e do aporte térmico nos aspectos 

metalúrgicos e nas propriedades das soldas. 

 

O foco principal deste trabalho está no efeito da adição de nitrogênio ao gás de proteção 

associado à variação da energia de soldagem no comportamento dúctil- frágil nas regiões da 

solda. De acordo com FINNIE et al.(1990), a temperatura em que o material é ensaiado é um 

importante pode revelar um importante indicador do comportamento dúctil- frágil. Este 

indicador é denominado temperatura de transição dúctil- frágil. A temperatura de transição 

dúctil- frágil é um valor nominal de temperatura acima do qual o material é considerado dúctil 

e abaixo é considerado frágil. De acordo com MAGNABOSCO e ROSSETO (2003), há dois 
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critérios para a caracterização de uma fratura: pela quantidade de energia absorvida no ensaio 

de impacto e pela morfologia da fratura. Considera que a fratura dúctil apresenta uma grande 

deformação plástica e uma grande absorção de energia no impacto, e a fratura frágil, ao 

contrário, apresenta fratura planar e com baixa absorção de energia. O valor desta energia 

deve ser apresentado associado à temperatura de realização de ensaio de impacto. Ainda 

segundo MAGNABOSCO e ROSSETO (2003), uma das formas de determinação da 

temperatura de transição ductil- frágil é a identificação da temperatura média entre as 

temperaturas associadas ao valor máximo e mínimo de energia na região de transição da curva 

energia x temperatura.  

 

O crescimento do grão na região da  ZTA de  soldas de aços inoxidáveis ferríticos é um 

grande problema na soldabilidade destes aços, conforme será relatado nas diversas citações no 

decorrer deste trabalho. Isto posto, vale apresentar uma breve descrição do mecanismo através 

do qual se processa o referido crescimento do grão, para a qual se fundamentou nos relatos de 

CALLISTER (2003),  SHACKELFORD (2000) e VLACK (1990). Segundo estes autores o 

crescimento de grão ocorre devido a uma alta difusão atômica causada pelo aumento de 

temperatura. Esta alta difusão atômica induz uma força motriz de crescimento de grão que 

ocorre devido ao deslocamento de átomos através do contorno de grão. Segundo VLACK 

(1990), o movimento atômico ocorre do grão com superfície de contorno de grão convexa 

para o grão com superfície de contorno de grão côncava. Desta forma, pode-se considerar que 

o movimento do contorno de grão ocorre no sentido contrário ao do deslocamento atômico e 

que o crescimento do grão ocorre porque os átomos dos grãos menores migram para os 

vizinhos maiores até que estes primeiros sejam extintos. É importante ressaltar que o tempo 

de permanência em altas temperaturas está intimamente relacionado com a intensidade do 

crescimento de grão.  

 

Outro importante efeito na intensidade do crescimento de grão relatado por ASHBY e JONES 

(1998) é o conteúdo de carbono. Quanto menor o teor de carbono maior deve ser  a 

velocidade de resfriamento para se evitar o crescimento de grão, conforme mostrado na 

Figura 3.1.  
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Figura 3.1 -  Efeito do teor de carbono e taxa de resfriamento crítico no crescimento de grão 

                      (Adaptação de ASHBY e JONES, 1998). 

 

De acordo com a Figura 3.1, quanto menor for o teor de carbono maior deverá ser a taxa de 

resfriamento para se evitar o crescimento do grão. Desta forma, apesar das taxas de 

resfriamento na ZTA das soldas serem relativamente elevadas, em aços inoxidáveis ferríticos 

AISI 409, com teor de carbono em torno de 0,01% em peso, que é o caso estudado neste 

trabalho, para a obtenção de uma granulação fina, conforme pode-se observar na Figura 3.1, 

seria necessária  uma taxa de resfriamento extremamente elevada, acima de 100.000 ºC/s para 

a obtenção de uma granulação fina, caracterizando-se assim  uma  condição considerada como 

extremamente especial.   

 

Conforme KRYSIAK et al (1993), LIPPOLD e KOTECKI (2005)  e MODENESI (2001), os 

aços inoxidáveis ferríticos apresentam baixa soldabilidade se comparados aos aços 

inoxidáveis austeníticos. A sua solda apresenta características de baixa ductilidade e 

tenacidade, além da suscetibilidade à corrosão intergranular.  A baixa ductilidade e tenacidade 

são mais acentuadas nos aços com altos teores de cromo e elementos intersticiais como  

carbono e nitrogênio. Ao contrário, a maior suscetibilidade à corrosão intergranular é mais 

intensa nos aços com baixos teores de cromo e altos teores de elementos intersticiais.  

 

De acordo com BUDINSK e BUDINSK (2002), a baixa soldabilidade dos aços inoxidáveis 

ferríticos está associada com a formação de fases frágeis e precipitação de carbonetos. Citam 

ainda que os aços ferríticos são susceptíveis a fragilização à 475ºC, que reduz a ductilidade e 

resistência ao impacto quando a liga é aquecida a temperaturas entre 343 e 510ºC. 
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KRYSIAK at al. (1993) relatam que os aços inoxidáveis ferríticos, semelhantemente aos aços 

carbono e diferentemente dos aços inoxidáveis austeníticos, apresentam nos ensaios de 

impacto uma transição dúctil- frágil bem definida nas curvas,  energia absorvida “versus” 

temperatura. 

 

O aço inoxidável ferrítico do tipo AISI 409, tem sido usado na condição de laminado a frio e 

recozido. Nesta condição, conforme relatam WASHKO e GRUBB (1991), apresenta em 

ensaios de impacto faixa de temperatura de transição relativamente baixa, entre -37 e -56ºC, 

dependendo da relação entre Ti/C e Ti/(C+N). 

 

De acordo com LIPPOLD e KOTECKI (2005), as propriedades mecânicas de soldas de aços 

inoxidáveis ferríticos são muito dependentes do tipo de liga e do seu conteúdo de cromo. 

Especificamente no caso dos aços inoxidáveis ferríticos com baixo teor de carbono, não 

havendo a presença significativa de martensita, o crescimento de grão de ferrita passa a ser o 

fator mais importante nas propriedades mecânicas das soldas destes aços.  

 

HUNTER e EAGAR (1980) na busca do entendimento da causa de perda de ductilidade nas 

soldas de aços inoxidáveis ferríticos estabilizados com titânio, além daquela atribuída 

normalmente ao crescimento de grão, observaram que durante a soldagem, precipitados 

estáveis se decompunham durante a fusão e voltavam a se precipitar em forma mais fina, 

liberando nitrogênio no metal de solda. A combinação do cromo com o nitrogênio liberado na 

reação de decomposição dos precipitados propicia o surgimento de titânio livre. Este titânio 

livre  pode ter um efeito endurecedor. 

 

O crescimento do tamanho de grão na ZTA, segundo BUDINSK e BUDINSK (2002), 

HUNTER e EAGAR (1980), e MODENESI (2001), ocorre significativamente acima de 

1200ºC devido à alta mobilidade atômica da estrutura ferritica associada à inexistência de 

barreiras à expansão de contornos de grãos, em se tratando de aços não estabilizados. Em aços 

estabilizados, geralmente ao titânio e/ou nióbio, o crescimento do grão é menor na medida em 

que a presença de precipitados mais estáveis nestas temperaturas ancora contornos de grão, 

dificultando seu crescimento. O aumento da energia de soldagem promove crescimento de 

grãos no material o que implica em aumento da temperatura de transição dúctil- frágil.  
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HUNTER e EAGAR (1980) constataram que a perda de ductilidade em soldas de aço 

inoxidável ferrítico estabilizado, está diretamente ligada ao aumento da temperatura de 

transição e esta ao crescimento de grão na ZTA. 

 

MEYER e TOIT (2001) concluíram que o crescimento de grão da ferrita na ZTA do aço 

inoxidável 3CR12, cuja composição química é apresentada na Tabela 3.1, teve significativo 

efeito na diminuição da resistência ao impacto da junta soldada.  A presença de austenita na 

ZTA em alta temperatura reduz o crescimento do grão de ferrita. O aumento de carbono e 

nitrogênio na ZTA estabiliza a austenita nesta região e em conseqüência é observada uma 

redução no crescimento do grão da ferrita.   

 

Tabela 3.1 – Composição química nominal do aço inoxidável ferrítico 3CR12 (Adaptação de  

                     MEYER  e TOIT , 2001) 

Elementos C(Max) Cr Si(Max) Mn Ni(Max) N(Max) 

Composição (% massa) 0,03 11-12 1,00 1,50 1,50 0,03 

 

MEYER  e TOIT (2001) citam que GOOCH e GINN (1990), constataram uma correlação 

aproximada com a Equação 3.1, de Hall-Petch, reafirmando a  relação existente entre o 

tamanho do grão da ferrita e a temperatura de transição dúctil- frágil, citados por MODENESI 

(2001) e LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

                                                 TTDF = F + G (d1/2)                                                            (3.1) 

 

Onde: TTDF é a temperatura de transição dúctil- frágil, F e G são constantes e d é o tamanho 

do grão da ferrita. 

 

LANCASTER (1993) divide a ZTA em duas regiões. Na primeira região, de mais alta 

temperatura, localizada mais próxima à linha de fusão, o crescimento de grão ocorre com 

maior intensidade. Na segunda região, de mais baixa temperatura, mais afastada da linha de 

fusão, a principal ocorrência é a maior incidência de precipitados. O tamanho do grão na 

primeira região depende principalmente da temperatura máxima na região, do tempo de 

aquecimento e resfriamento, portanto do ciclo térmico. Para os aços, na condição ideal de 

aquecimento isotérmico, o tamanho final do grão na ZTA pode ser expresso pela Equação 3.2, 
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onde: dt é o tamanho final do grão, d0 é o tamanho  inicial do grão, t é o tempo e k e n são 

constantes. 

 

                                                      dt
n  = k.t  + do

n                                                                 (3.2) 

 

Sendo assim, conforme LANCASTER (1993), o crescimento de grão na ZTA estaria 

associado à intensidade do aporte térmico no processo de soldagem.  

 

LIPPOLD e KOTECKI (2005) abordam sobre a metalurgia de soldagem de aços inoxidáveis 

ferríticos apresentando três rotas de transformações alotrópicas de resfriamento em função de 

três faixas de composição de carbono respectivamente para ligas com teor de carbono menor 

que 0,05%, teor de carbono entre 0,05 e 0,15% e ligas com teor de carbono superior a 0,15% 

de um aço inoxidável com 17% de cromo. Na Figura 3.2 apresenta-se o diagrama de 

transformação de fases do referido aço.  

 

 

                                          
Figura 3.2 – Diagrama de fase de aço inoxidável ferrítico com 17% de cromo (Adaptação de  

                      LIPPOLD e KOTECKI, 2005). 

 

De acordo com o diagrama da Figura 3.2, as rotas de transformações alotrópicas podem ser 

identificadas conforme se apresenta na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Rotas de transformações alotrópicas de um aço com 17% de cromo (Adaptação 

                    de LIPPOLD e KOTECKI, 2005). 

ROTA 1 

%C (massa) < 0,05 

ROTA 2 

%C (massa) = 0,05 a 0,15 

ROTA 2 

%C (massa) > 0,15 

 

                   LIQUIDO 

 

 

LÍQUIDO + FERRITA DELTA 

 

 

FERRITA DELTA 

 

                   LÍQUIDO 

 

 

LÍQUIDO + FERRITA DELTA 

 

 

FERRITA ALFA 

 

 

FERRITA ALFA + AUSTENITA 

 

 

FERRITA ALFA + 

MARTENSITA 

 

  LÍQUIDO 

 

 

LÍQUIDO + FERRITA DELTA  

 

 

LÍQUIDO + FERRITA DELTA + 

AUSTENITA 

 

 

AUSTENITA + FERRITA 

DELTA 

 

 

AUSTENITA + MARTENSITA 

 

 

De acordo com as rotas de transformações alotrópicas apresentadas na Tabela 3.2 a 

solidificação da liga nas faixas de composição de carbono analisadas sempre ocorre com a 

formação de ferrita primária. As ligas da rota 1, segundo LIPPOLDO e KOTECKI (2005), 

têm ausência de segregação na solidificação devido ao pequeno intervalo de solidificação. 

 

Observadas as três rotas de solidificação vê-se que para ligas com teor de carbono menor que 

0,05 a possibilidade de ocorrência de martensita é praticamente nula salvo havendo adição de 

outros elementos de liga gamagêneos. Desta forma o risco de fragilização da solda pela 

presença de martensita poderia ser afastado, no entanto a ausência de austenita, por outro 

lado, favorece o crescimento do grão da ferrita principalmente em soldas com elevado aporte 

térmico conforme relatado por BAILEY (1994) e FERRANTE (2002). 

 

Os aços inoxidáveis ferríticos apresentam finos precipitados dispersos tanto no grão da ferrita 

como no contorno do grão da ferrita e martensita. No caso das ligas não estabilizadas, os 

precipitados são ricos em cromo, carbonetos de cromo ou nitretos de cromo. Os precipitados 
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ocorrem devido à supersaturação de carbono e ou nitrogênio na ferrita, dando origem à sua 

formação com o resfriamento. A formação destes precipitados pode ocorrer  inter ou 

transgranularmente, dependendo da taxa de resfriamento. Com altas taxas de resfriamento há 

maior tendência à formação transgranular e com baixas taxas de resfriamento com maior 

tendência intergranular.  O estudo da natureza e grau de precipitação na solda dos aços 

inoxidáveis ferríticos têm sido pesquisados a fim de conhecer melhor a influência de ambos 

nas propriedades mecânicas e de corrosão dos referidos aços, conforme ressalta BAILEY 

(1994) e FERRANTE (2002).  

 

A ocorrência de precipitados deve-se à decrescente solubilidade  do carbono na ferrita quando 

a liga é resfriada desde o estado fundido até ao estado totalmente sólido. Esta diminuição da 

solubilidade do carbono na ferrita ocorre  tanto nos aços inoxidáveis ferríticos com baixo teor 

de cromo como nos de alto teor de cromo. Isto pode ser constatado analisando os diagramas 

apresentados na Figura 3.3 (a, b), nos quais se mostram os diagramas de fases Fe-Cr-C, 

respectivamente para ligas com 13% e 17% de cromo. 

 

                     
                                     (a)                                                                             (b) 

Figura 3.3  –  Diagrama   Fe-Cr-C:   (a)  13% Cr;   (b)  17% Cr  (Adaptação  de  LIPPOLD  e  

                      KOTECKI, 2005). 

 

Conforme pode ser observado nos diagramas da Figura 3.3 (a, b), a solubilidade do carbono 

em uma liga com 13% de cromo decresce de 0,1% para praticamente 0% de 1400 a 1100ºC e 

de, 0,15% para aproximadamente 0,03% de 1400 a 1000ºC em uma liga com 17% de cromo. 

Sendo assim, conforme ressaltam LIPPOLD e KOTECKI (2005), como os aços inoxidáveis 

ferríticos de baixo e médio cromo são produzidos comercialmente com teor de carbono acima 
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de 0,05%, é inevitável a significativa existência de precipitação de carbonetos na zona de 

fusão quando o aço não tem na sua liga elementos estabilizadores (Nb e ou Ti) ou austenita de 

elevada temperatura. Mesmo aços mais modernos, com baixíssimos teores de carbono, em 

torno de 0,02 e 0,03%, apresentam na ausência de elementos estabilizadores alguma 

precipitação de carbonetos.  

 

LIPPOLD e KOTECKI (2005) relatam também sobre o comportamento do nitrogênio que, 

semelhantemente ao carbono em termos de solubilidade, apresenta uma redução muito 

significativa desta característica durante o resfriamento. Na Figura 3.4 mostra-se o diagrama 

Fe-N-18%Cr.  

 
% Nitrogênio 

                                  

Figura 3.4   –    Diagrama   Fe-N-18%Cr  (Adaptação  de  LIPPOLD  e  KOTECKI,  2005). 

 

Conforme se pode observar no diagrama da Figura 3.4 a solubilidade do nitrogênio na ferrita 

diminui de 0,08% a 1300ºC para menos de 0,02% a 900ºC em um aço ferrítico com 18% de 

cromo. A precipitação de nitretos e carbonitretos pode ser minimizada com a adição de 

elementos de liga estabilizantes ao aço inoxidável ferrítico tais como: titânio e nióbio. A 

solubilidade de carbono e nitrogênio na austenita é relativamente muito alta. Conforme 

apresentado nos diagramas da Figura 3.3 (a, b), a solubilidade de carbono na austenita a 

aproximadamente 1200ºC, para um aço inoxidável ferrítico com 13 e 17% de cromo, é de 

aproximadamente 0,32 e 0,41% respectivamente. Quanto à solubilidade do nitrogênio na 

mesma temperatura de 1200ºC é de 0,41 conforme pode ser observado no diagrama da Figura 

3.4. Sendo assim, havendo a formação de austenita em altas temperaturas, esta age atraindo 

carbono e nitrogênio intersticialmente.  



19 

Como a austenita de alta temperatura resulta em martensita na microestrutura da solda na 

temperatura ambiente, freqüentemente pode ser observada a formação de zona de precipitados 

na ferrita nas proximidades dos contornos de grão com a martensita. Por outro lado, a 

pequena taxa de difusão de carbono e nitrogênio da ferrita para a austenita reduz a 

concentração na ferrita podendo ocorrer zonas de livres de precipitados no interior do grão de 

ferrita, LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

Os precipitados podem ocorrer ainda em contornos de grão ferrita-ferrita e ferrita-martensita.   

Estes precipitados são normalmente ricos em cromo, com a seguinte composição: 

M(metal)23C6 e M(metal)23 (C, N)6 . A ocorrência desta precipitação proporciona redução do 

teor de cromo nas proximidades dos contornos de grão podendo tornar esta região vulnerável 

ao ataque por corrosão. Este fenômeno é denominado de sensitização seguido de corrosão 

intergranular. Conhecendo o mecanismo de precipitação, conforme discutido anteriormente, 

pode-se concluir que para minimizar a ocorrência da sensitização tem-se como alternativa a 

redução de precipitação de carbonetos, nitretos, carbonitretos. Para tanto, isto pode ser feito 

pela redução do teor do carbono e nitrogênio para níveis extremamente baixos (menos de 

0,01%), pela adição de elementos estabilizadores, ou ambas as alternativas, além de 

resfriamento rápido.  

 

3.8 - Previsão de Microestrutura na Zona Fundida (ZF) 

 

As microestruturas básicas que dão origem aos vários grupos de aços inoxidáveis citados na 

introdução deste trabalho, dependem diretamente dos teores de elementos presentes na liga. 

Há dois grupos de elementos de ligas que constituem os aços inoxidáveis: - os alfagêneos que 

estabilizam a ferrita (Cr, Si, Mo, Ti,  Nb, etc.) e os gamagêneos que estabilizam austenita (Ni, 

C, N, Mn, etc.).   

 

 A partir da identificação destes dois grupos de elementos de ligas e o grau de estabilização 

exercido por cada elemento, foi possível agrupá- los e dar origem a valores indicadores de 

cromo equivalente, Equação 3.3, ou níquel equivalente, Equação 3.4, que conduzem a um 

importante instrumento de previsão de microestrutura de solda. 
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                         Crequiv.  = [%Cr+ %Mo +(1,5 x %Si) +(0,5 x %Nb)]                                   (3.3)                         

 

                         Ni equiv. = [%Ni + (30 x %C) + (0,5 x %Mn)]                                               (3.4)                                        

 

Desta forma, surge o Diagrama de Schaeffler, apresentado na Figura 3.5, que relaciona a 

microestrutura de um aço inoxidável soldado com a sua composição química.  

 

 
          

Figura 3.5   –   Diagrama   de   Schaeffler   para  aços  inoxidáveis   soldados  (Região da ZF). 

                        Adaptação de LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

Mediante análise do Diagrama de Schaeffler, pode-se identificar a presença de três regiões 

distintas onde predominam as fases completamente austenítica, ferrítica e a outra martensítica. 

Há ainda outras duas regiões com, respectivamente, duas fases (austenítica–ferrítica e  

martensita-ferríta) e três fases (austenítica–ferrítica–martensítica). 

 

Atualmente existem outros diagramas e métodos de relacionamentos entre composição de 

ligas através dos quais se faz a previsão de microestrutura da ZF de aços inoxidáveis. No 

entanto, cada um destes diagramas e métodos tem limitações de aplicação com exatidão, 

dependendo do tipo de aço inoxidável e até mesmo dependendo do tipo em certas faixas de 

composição, conforme afirmam LIPPOLD e KOTECKI (2005). No caso específico deste 
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estudo, destinado à investigação sobre os aços inoxidáveis ferríticos e mais precisamente o 

AISI 409, foi desenvolvido o Diagrama de Balmforth, mostrado na Figura 3.6, que se 

apresenta como altamente eficiente tanto para a previsão de microestruturas de aços 

inoxidáveis martensiticos como ferríticos, desde que estes aços apresentem composição 

dentro das faixas recomendáveis para a aplicação do referido diagrama, conforme indicado 

abaixo do mesmo, na mesma Figura 3.6. 

 

                       
 

 

                    

 

Figura   3.6   –   Diagrama   de  Balmforth   para  aços  inoxidáveis  ferríticos  e  martensiticos 

                          (Adaptação de LIPPOLD e KOTECKI, 2005). 

                  

O diagrama da Figura 3.6 é recomendado para aplicações de previsão de microestruturas dos 

aços inoxidáveis AISI 409, 430 e 439. No caso específico do AISI 409 vê-se que com a 

redução do teor de carbono e nitrogênio há a tendência de aumento da porcentagem de ferrita 

e a redução de martensita. O Diagrama de Balmforth é muito preciso na previsão de 

microestrutura de solda de aços inoxidáveis ferríticos desde que estes tenham composição 

dentro da faixa de composição para a qual o mesmo foi desenvolvido, conforme apresentado 

Faixa de composição recomendável para aplicação (% peso) 

Cr   11  - 30        Si   0,3 – 1       Mn  0,3 – 1,8      Al  0 – 0,3 

Ni   0,1 - 3           C   0,07 – 2     Mo  0    - 0,2       Ti  0 – 0,5 

N     0   - 0,25 
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abaixo do gráfico da Figura 3.6. Este diagrama deixa de ser preciso caso a liga esteja com 

composição fora desta faixa estabelecida, especialmente quando o teor de carbono for muito 

baixo (menos de 0,03%), ou com teor de alumínio + titânio maior que 1,0%, conforme 

ressaltam LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

Há ainda, além dos Diagramas de Balmforth e Schaeffler, diversos outros. No entanto, 

especificamente neste estudo vale ressaltar o Diagrama WRC-1992, apresentado na Figura 

3.7. A denominação deste diagrama, WRC-1992, se refere respectivamente ao “Welding 

Research Council” e o ano em que este Conselho passou a adotar o número de ferrita (FN) 

como um indicador da fração de ferrita na microestrutura.  

 

 
Figura 3.7    –    Diagrama   WRC-1992    para     ZF   em    aços   inoxidáveis.   A - austenita; 

                          AF   -  austenita/ferrita;   FA   -   ferrita/austenita   (Adaptação de LIPPOLD e  

                          KOTECKI, 2005). 

 

3.9 – Previsão de Microestrutura na Zona Termicamente Afetada (ZTA) 

 

A microestrutura da ZTA da maioria dos aços inoxidáveis ferríticos é constituída por ferrita, 

carbonetos, nitretos e carbonitretos. O alto grau de aquecimento gerado na zona termicamente 

afetada durante o processo de soldagem provoca um grande número de reações (BAILEY 

1994). Dentre estas reações pode-se ressaltar a dissolução de carbonetos e outros precipitados. 

Os aços inoxidáveis ferríticos têm uma grande tendência de crescimento do grão de ferrita na 
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zona termicamente afetada, principalmente quando há a ausência de precipitados e austenita 

estável em alta temperatura. A austenita estável em alta temperatura age no sentido de inibir o 

crescimento exagerado do grão da ferrita pelo efeito do contorno de grão assim como agem 

também os precipitados, conforme MODENESI  (2001) e MEYER e TOIT (2001). 

 

O carbono e o nitrogênio têm uma baixa solubilidade na ferrita em baixa temperatura, daí a 

grande tendência em formar precipitados desta natureza durante o resfriamento havendo a 

presença destes elementos na liga. A austenita formada em alta temperatura, com o 

resfriamento rápido, próprio de ocorrer na ZTA, tem a tendência em transforma-se em 

martensita que se apresenta geralmente distribuída ao longo de contornos de grão da ferrita, 

conforme relatam LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

PICKERING (1981) relata que a presença de precipitados duros na microestrutura aumenta a 

temperatura de transição dúctil- frágil no ensaio de impacto, e este aumento é crescente com o 

incremento no tamanho da partícula do precipitado. Explica que trincas em precipitados 

iniciam o processo de fratura do material.  

 

3.10 – Adição de Nitrogênio no Gás de Proteção da Solda  

 

De acordo com TOIT (2001), o nitrogênio nos aços inoxidáveis ferríticos é considerado uma 

impureza indesejável, causando porosidade e a formação de nitretos. No entanto, em aços 

inoxidáveis austeníticos e duplex (austeníticos-ferríticos), o nitrogênio aumenta 

significativamente a resistência mecânica do material. 

 

GUIMARÃES (1992) cita em seu trabalho a Equação de Kotecki, Equação 3.5, na qual se 

relaciona a capacidade de absorção de nitrogênio na poça de fusão utilizando soldagem com 

eletrodo tubular e nitrogênio proveniente de contaminação da atmosfera. Nesta equação 

evidencia-se o aumento da percentagem em peso de absorção de nitrogênio na poça de fusão 

(%N) com a tensão de soldagem (V), em volts, a corrente de soldagem (I), em Ampéres, e o 

comprimento energizado do eletrodo (S), “stickout”, em polegadas.  

 

                             N % = 0,138 + 0,016(V) + 0,0005(I) + 0,040(S)                                     (3.5) 
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Como um dos resultados de seu trabalho, GUIMARÃES (1992), apresenta a Equação 3.6 que 

define a percentagem em peso de nitrogênio na zona fundida (NZF) em função da corrente (I), 

em Ampéres, do comprimento do arco (L), em mm, e da percentagem em volume de 

nitrogênio no gás de proteção da solda (NGAS). 

 

NZF = 0,04218 – 0,000243 (I) + 0,012937 (L) – 0,013192(NGAS) + 0,0759957(NGAS)1/2     (3.6) 

 

A Lei de Sieverts, definida pela Equação 3.7, conforme cita TOIT (2001), à temperatura 

constante, define a solubilidade de nitrogênio no ferro líquido. Ainda segundo TOIT (2001), 

de acordo com a Lei de Sieverts, há uma relação linear entre a solubilidade de nitrogênio no 

ferro líquido e a raiz quadrada da pressão parcial de nitrogênio em contato com o metal 

líquido, implicando que o limite de solubilidade em ligas de ferro pode ser aumentado com o 

aumento da pressão parcial de nitrogênio gasoso. A Equação 3.7, relativa à Lei de Sieverts, 

define a concentração de nitrogênio, em peso, no metal líquido (Neq) em função de uma 

constante de equilíbrio da reação (Keq) determinada a partir da variação de energia livre, 

constante do gás e temperatura do metal líquido e finalmente PN2, que é a pressão parcial de 

nitrogênio no gás de proteção.  

  

                                                          Neq  =  Keq  .  (PN2)1/2                                                     (3.7) 

 

KOKAWA (2004) relata que a absorção de nitrogênio na poça de fusão de aços inoxidáveis 

austeníticos está associada aos seguintes fatores: conteúdo de nitrogênio do material, 

temperatura da poça de fusão, pressão parcial de nitrogênio no gás de proteção e a velocidade 

de deslocamento da poça. TOIT e PISTORIUS (2006) complementam que a adição de 2% de 

oxigênio ao argônio e 2% de oxigênio à mistura de argônio com nitrogênio aumenta o teor de 

nitrogênio na poça de fusão na medida em que o oxigênio dá origem a um filme de óxido que 

se forma na periferia da poça de fusão, próximo à linha de fusão, retardando a desgaseificação 

sob a forma de N2 devido à redução de área livre sobre a poça. Com isto, reduzindo a 

desgaseificação limita-se a incidência de porosidade induzida pelo nitrogênio.  Acrescentam 

ainda que a adição de 2% de oxigênio ao gás de proteção da solda tem efeito na estabilização 

do arco.  
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3.11 – Aporte Térmico na Soldagem 

 

A microestrutura obtida na região da solda, de acordo com FERRANTE (2002), ocorre 

basicamente em função da taxa de resfriamento, que por sua vez depende do aporte térmico 

da soldagem, da espessura, condutividade  e da composição química do metal base. Portanto, 

para uma dada espessura, condutividade e composição o aporte térmico determina a 

microestrutura da região da solda e em conseqüência as características mecânicas da mesma.  

Este aporte térmico é dado pela Equação 3.8, onde: (H) é o aporte térmico, (V) é a tensão,  (I) 

é a corrente, (v) é a velocidade de deslocamento da  fonte de calor (eletrodo) e (f) é a 

eficiência própria do processo de soldagem empregado, no que diz respeito à sua capacidade 

de transformação de energia em calor. 

                                                                

                                                           H  =    f  ( V. I /v)                                                        (3.8) 

 

FERRANTE (2002)  reafirma o exposto por BAILEY (1994), de que as microestruturas da 

ZF e da ZTA de uma solda estão intimamente relacionadas com a composição das ligas 

envolvidas e com o ciclo térmico proporcionado pelo aporte térmico do processo. O ciclo 

térmico referido proporciona um tratamento térmico nas regiões da ZF e adjacências. O efeito 

deste ciclo térmico e conseqüente tratamento térmico está associado  ao tempo em que estas 

regiões ficam expostas a altas temperaturas. Ainda segundo BAILEY (1994),  as principais 

influências nas taxas de resfriamentos das soldas estão associadas ao calor gerado pelo 

processo de soldagem, à espessura metal soldado e à temperatura alcançada pelo metal base 

em cada passe de soldagem.  

 

O calor produzido pelo processo de soldagem é descrito em termos de aporte térmico por 

unidade de comprimento de solda (H), kJ/cm. A Equação 3.9 recebe uma pequena 

modificação em relação à Equação 3.8, apresentada anteriormente, simplesmente para 

adequar às unidades sugeridas por BAILEY (1994).  

 

                                                                      

                                              H  =     f  (V.I.60) / (1000 . v)                                                  (3.9) 
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 Assim, para a obtenção do aporte térmico em kJ/cm aplica-se a tensão (V) em volts, a 

corrente (I) em Ampéres e a velocidade de soldagem (v) em mm/min e o rendimento térmico 

do processo de soldagem (f), em valor unitário. 

 

3.12 – Ensaio de Impacto Charpy 

 

Conforme citam GARCIA, SPIM e SANTOS (2000), os ensaios de impacto são 

extremamente importantes para a caracterização do comportamento dúctil- frágil dos 

materiais. Estes ensaios são realizados através da aplicação de uma carga dinâmica sob 

impacto. Este impacto é obtido normalmente pela queda de um pêndulo, com uma 

determinada massa, de uma altura, de forma que a energia potencial do pêndulo se converte 

na queda em energia cinética, atingindo o seu valor máximo no ponto mais baixo da trajetória 

do pêndulo onde é localizado o corpo-de-prova do material a ser ensaiado. No impacto, o 

corpo-de-prova, dependendo da sua natureza, irá absorver maior ou menor energia, que é o 

resultado de resistência ao impacto do material, normalmente dada em Joules. 

 

Os tipos de ensaios mais conhecidos, conforme citam GARCIA, SPIM e SANTOS (2000), 

são denominados Charpy e Izod. Particularmente neste trabalho serão utilizados ensaios de 

impacto Charpy. Os resultados obtidos nos ensaios de impacto são normalmente apresentados 

graficamente revelando o comportamento dúctil- frágil do material em função das energias 

absorvidas e as temperaturas de realização dos ensaios.  

 

A existência ou não de uma faixa definida de transição dúctil- frágil é uma das principais 

determinações dos ensaios de impacto, conforme se apresenta na Figura 3.8.  

 
Figura 3.8   –   Curvas  de  ensaios  de impacto para duas microestruturas de aços inoxidáveis:  

                        CFC e CCC. GARCIA, SPIM e SANTOS (2000). 
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Na Figura 3.8 apresentam-se o perfil qualitativo da curvas típicas dos aços inoxidáveis 

especificamente para os de estrutura CCC e os de estrutura CFC. Conforme pode ser 

observado, os aços com microestrutura CFC apresentam normalmente maiores valores de 

energia de impacto que os aços com microestrutura CCC. Além disto, pode-se observar ainda 

que a definição de uma faixa de transição é própria dos aços com microestrutura CCC. 

 

Conforme CALLISTER (2003), os metais com estrutura cristalina CFC apresentam 

comportamento dúctil mesmo em temperaturas muito baixas. A maior ductilidade dos metais 

CFC, mesmo em baixas temperaturas pode ser justificado pelas condições mais favoráveis de 

movimentação das discordâncias no reticulado cristalino pelo maior número de planos de 

escorregamento, comparado com os metais CCC. Segundo REED-HILL (2002), os metais 

CFC apresentam doze sistemas de escorregamento, correspondentes à existência de quatro 

planos compactos {1 0 0}, denominados planos octaédricos, contendo cada um deles três 

direções compactas <1 1 0>. 

 

No caso específico de materiais que apresentam faixa de transição dúctil- frágil definida, a 

consideração de ser frágil ou dúctil se faz conforme é mostrado na Figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 – Caracterização  de  fratura   frágil ou dúctil a partir de curva de ensaio de impacto 

                     mostrando transição dúctil- frágil em função de temperatura de ensaio. GARCIA, 

                    SPIM e SANTOS (2000). 

 

Na Figura 3.9 vê-se que acima da faixa de temperatura de transição dúctil- frágil a fratura é 

dúctil e abaixo é frágil. O conhecimento da faixa de temperatura de transição dúctil- frágil tem 
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uma grande importância na seleção de materiais com microestrutura CCC a serem aplicados  

em baixas temperaturas. 

 

Outro critério indicativo na determinação da temperatura de transição dúctil- frágil é através 

da natureza da fratura. Fratura dúctil se apresenta com uma superfície fibrosa,  com uma 

granulação grosseira enquanto que uma fratura frágil se apresenta com uma superfície plana, 

conforme citam  GARCIA, SPIM e SANTOS (2000). 

 

3.13 – Ensaio de Microdureza Vickers 

 

Os ensaios de microdureza Vickers são empregados em situações onde é necessária a 

determinação da mesma em áreas muito pequenas como por exemplo: camadas superficiais 

finas, folhas finas, arames, fases microscópicas e ZTA de soldas. Para o ensaio de 

microdureza Vickers utiliza-se como penetrador uma pirâmide de diamante de base quadrada 

com vértice de 136º e a carga de penetração pode variar de 1 a 1000g, conforme citam 

GARCIA, SPIM e SANTOS (2000). 

 

Para a realização de ensaios de microdureza deve-se tomar cuidado quanto à preparação do 

corpo-de-prova cuja superfície deve ser polida e preferencialmente por polimento eletrolítico 

a fim de se evitar encruamento na superfície. No caso de corpo-de-prova muito pequeno, o 

embutimento em baquelite facilita a fixação do mesmo e assegura a perpendicularidade da 

superfície em relação ao penetrador.  

 

3.14 – Processo de Soldagem GMAW 

 

O processo de soldagem a arco elétrico com  proteção gasosa com eletrodo consumível, 

denominado GMAW, também conhecido como MIG/MAG, é um processo muito empregado 

na soldagem dos aços inoxidáveis, haja visto a sua grande eficiência e excelente geração de 

atmosfera protetora na região da solda.  No processo GMAW há alimentação contínua do 

arame de solda através da tocha de soldagem simultaneamente à sua deposição na poça de 

fusão em presença do arco elétrico formado entre o arame e o metal base.  
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Todo este processo ocorre mediante o suprimento de gás ou mistura de gases de proteção, 

através da tocha de soldagem, fazendo a proteção da região da solda quanto à contaminação 

com elementos presentes na atmosfera.  

 

De acordo com HOLLIDAY, (1993),  há uma série de características positivas a respeito do 

processo GMAW que o elege como um processo altamente eficiente, podendo-se enumerar as 

principais: 

 

Ø Quando  o  gás  de  proteção é considerado inerte, apresenta um arco extremamente suave, 

      praticamente isento de respingos e isento de escória;  

 

Ø Alta  eficiência   devido  à  utilização  de  alta  corrente de soldagem, podendo-se trabalhar 

com alta velocidade de deposição;  

 

Ø As    soldas   executadas   com   o   processo  GMAW, com  proteção  gasosa  considerada 

      inerte,   apresentam   melhores   propriedades ,  tenacidade,  estanqueidade e  resistência à  

      propagação de trincas, comparado com os outros processos. 

 

A Figura 3.10 esquematiza um arco de soldagem com gás inerte, onde as gotículas são 

inferiores ao diâmetro do eletrodo e a transferência de material se processa a velocidades 

extremamente altas. A este modo de transferência se dá o nome de transferência por spray. 

Algumas condições devem ser satisfeitas para que se possa conseguir este tipo de 

transferência, uma delas é a utilização  de corrente contínua (CC) com polaridade inversa. 

Neste tipo de soldagem é comum a utilização de fonte CC com características de voltagem 

constante.  A corrente de soldagem deve ser superior a corrente de transição, que é um valor 

limite de corrente acima do qual o modo de transferência ocorre por spray, abaixo é do tipo 

globular. A corrente de transição por sua vez depende do material do eletrodo, de seu 

diâmetro e do tipo do gás de proteção. O valor da corrente de transição diminui com a redução 

do diâmetro do eletrodo, mas aumenta com a  adição de CO2 no argônio. A presença 

excessiva de CO2  no gás de proteção fará com que a corrente teórica de transição seja muita 

alta, estando, portanto, fora da faixa de utilização prática normal, conforme PRAXAIR (1999) 

e HOLLIDAY, (1993). 
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Figura   3.10   –  Transferência    de  metal    no   processo   GMAW   com   atmosfera   inerte. 

                           Adaptação de PRAXAIR (1999). 
 

Na Figura 3.11 apresenta-se um gráfico típico de identificação da corrente de transição para 

uma determinada condição de soldagem especificada.  

 
Figura  3.11   –   Gráfico   de  identificação  de  corrente  de  transição  no  processo  GMAW. 

                           WAINER, BRANDI  e MELLO (1995). 

 

Conforme citado anteriormente, a corrente de transição está relacionada com o diâmetro do 

arame (eletrodo) e o material do mesmo. Na Figura 3.12, apresenta-se o comportamento da 
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corrente de transição em função do diâmetro de arames de solda de aço carbono, aço 

inoxidável e alumínio.  

 

 
 

Figura 3.12 – Relação entre corrente de transição do tipo de transferência e diâmetro do arame 

                      de   solda GMAW. Adaptação de WAINER, BRANDI  e MELLO (1995). 

 

O processo GMAW, com  proteção  gasosa  considerada inerte, tecnicamente,  pode ser 

empregado para a soldagem de qualquer tipo de material metálico, no entanto o seu alto custo 

operacional, comparado com os demais processos, o limita a ser aplicado apenas em materiais 

especiais, podendo  ressaltar os aços inoxidáveis além de diversas ligas não-ferrosas. 

 

O processo GMAW proporciona um arco de soldagem bastante constrito, de modo a 

proporcionar uma penetração bem profunda na região sob o arco, mas relativamente pequena 

nas áreas adjacentes,  conforme mostrado na Figura 3.13.. 

 

 
                    

 Figura 3.13 – Perfil   do  cordão  de  solda  no   Processo   GMAW.    WAINER, BRANDI  e   

                       MELLO (1995). 
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 A forma de penetração se altera, dependendo do tipo de gás utilizado. Conforme se pode 

observar na Figura 3.13, ao se adicionar CO2 no argônio, a penetração sob o centro do arco 

diminui, porém com um maior alargamento nas regiões adjacentes em comparação com a 

utilização de argônio puro ou com baixas adições de oxigênio. Quando se utiliza CO2 puro, 

obtem-se uma penetração razoavelmente profunda, ma is uniforme, sob toda a área abrangida 

pelo arco. Estas modificações nos padrões de penetração são causadas pelas alterações no 

próprio corpo do arco elétrico, devido aos diferentes tipos de gases de proteção utilizados. 

 

Além do processo GMAW convencional, há ainda o processo a arco pulsante, no qual a 

corrente varia de um valor máximo a um valor mínimo em uma determinada freqüência, 

originando-se assim a vantagem de se trabalhar com um valor de corrente média inferior aos 

valores efetivos de corrente comumente empregados no processo convencional.  

 O processo de soldagem a arco pulsante vem cada vez mais sendo utilizado nos últimos anos. 

Este método foi idealizado para suprir pequenas deficiências do processo GMAW original, 

principalmente na soldagem de chapas menos espessas. Em casos como estes é inevitável a 

utilização de baixas correntes de soldagem. O processo de soldagem a arco pulsante, trabalha 

efetivamente com valores médios de corrente bastante inferiores aos do GMAW 

convencional. No processo de soldagem a arco pulsante, durante os picos máximos de 

corrente, a transferência ocorre  estavelmente em spray, enquanto que, nos outros instantes, a 

corrente básica é suficiente para manutenção estável do arco elétrico. 

 

A atmosfera do processo de soldagem GMAW, é constituída por Argônio ou Hélio, puros ou 

misturados entre si ou com adição de outros gases como, O2, CO2 , etc. No entanto, vale 

ressaltar que o gás mais empregado é o Argônio e a atmosfera é considerada inerte, desde que 

o teor de CO2  não seja superior a 15%, conforme WAINER, BRANDI  e MELLO (1995). O 

referencial para a determinação deste valor limite é que para valores superiores a esta 

composição, mesmo com corrente superior à corrente de transição não se consegue a 

transferência por spray, mas sim com transferência por curto-circuito e conseqüentemente 

com menor freqüência de transferência.  

 

O aporte térmico do processo de soldagem GMAW, assim como de outros processos de 

soldagem a arco elétrico depende do rendimento do processo, da velocidade de soldagem, da 

corrente e da tensão de soldagem. Sendo assim, este parâmetro é obtido pelo produto entre o 
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rendimento do processo a tensão e  a corrente de soldagem divididos pela velocidade de 

deslocamento da tocha de soldagem, conforme apresentado na Equação 3.10.  

 

                                                      H  =  f  ( V . I) / v                                                           (3.10) 

 

Este aporte térmico é dado usualmente em kJ/cm ou kJ/mm e representa a quantidade de 

energia térmica imposta pelo processo de soldagem. Nos diferentes processos de soldagem a 

arco elétrico, as variações nos ciclos térmicos de soldagens estão associadas à variação   na 

intensidade do aporte térmico. Variando-se as curvas de ciclos térmicos variam-se  as 

velocidades de resfriamento após o processo de soldagem.  

 

É neste ponto que o aporte térmico passa a ter uma importância e interesse muito grande neste 

trabalho, porque é exatamente na maior ou menor velocidade de resfriamento após o processo 

de soldagem que surgem fenômenos metalúrgicos importantes  nos aços inoxidáveis, 

sobretudo nos ferríticos, objeto deste estudo.  
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4 - PARTE EXPERIMENTAL 

 

A parte experimental deste trabalho constituiu basicamente das seguintes etapas: obtenção das 

chapas de aço inoxidável AISI 409 que serviram de metal base para a soldagem, definição do 

tipo de chanfro para a junta de solda, especificação de máquina de solda apropriada para a 

execução das soldas, especificação do arame de solda empregado, especificação das misturas 

de gases de proteção utilizadas durante a soldagem, especificação do sistema de aquisição de 

dados para assegurar confiabilidade nos resultados, execução das soldas, usinagem dos 

corpos-de-prova (CPs) para ensaios de impacto Charpy, preparação de amostras para análise 

de microestrutura e construção de perfis de microdurezas,  execução dos ensaios de impacto 

Charpy, obtenção de imagens microfratográficas das fraturas dos CPs ensaiados, obtenção de 

imagens de microestruturas na ZF, ZTA e MB e finalmente a realização de ensaios de 

microdurezas Vickers. 

 

4.1 -  Materiais e Equipamentos  

 

Como metal base para a soldagem, foram empregadas chapas de aço inoxidável ferrítico AISI 

409, laminadas a quente, com  dimensões  800 x 100 x 6,3 mm e composição química 

conforme Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Composição química do aço inoxidável AISI 409 (% peso). 

C Mn Si P Cr Mo Ni Nb Ti O2  (ppm) N2  (ppm) 

0,01 0,16 0,39 0,0275 11,35 0,01 0,13 0,004 0,173 48 81 

 

De acordo com Allegheny Ludlum Company (2007), o aço inoxidável AISI 409 na condição 

de recozido e à temperatura ambiente apresenta os seguintes valores médios de propriedades 

mecânicas: limite de escoamento de 241 MPa, limite de resistência à tração de 434 MPa e 

dureza Rockwel B de 71 HRb.  

 

Na execução da soldagem pelo processo GMAW utilizou-se como metal de adição arame 

sólido de aço inoxidável austenítico AISI 309LSi, com diâmetro de 1,0 mm, cuja composição 

química em peso é constituída por: carbono < 2%, cromo entre 22 e 24%, manganês < 2%, 

níquel entre 12 e 15%, fósforo < 0,045%, silício < 1% e enxofre < 0,03%. Como gases de 
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proteção foram empregadas duas misturas: argônio com 2% de oxigênio e argônio com 10% 

de nitrogênio. A soldagem foi realizada em uma máquina modelo LAI-400/450 marca  ESAB. 

 

Para a fixação das chapas para as soldagens de topo, a fim de evitar empenamento e assegurar 

velocidade constante de deslocamento da tocha, foi utilizado um sistema semi-automático de 

soldagem através de um carro com velocidade controlada montado sobre trilho e adaptado a 

uma bancada, conforme mostrado na Figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1 – Fotografia da bancada de soldagem utilizada. 

 

Para o monitoramento dos parâmetros de soldagem: tensão, corrente e vazão do gás de 

proteção, durante o processo de soldagem, utilizou-se um sistema eletrônico de aquisição de 

dados. A velocidade de alimentação do arame foi controlada  através de cronometragem.  

 

4.2 – Procedimentos Experimentais 

 

O planejamento prévio das etapas experimentais foi de grande valia para garantir a realização 

das atividades práticas das quais foram obtidos os resultados necessários à conclusão deste 

estudo. A importância do planejamento referido foi no sentido de, antecipadamente às etapas 

das execuções práticas propriamente ditas,  prever as seguintes condições experimentais: 
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Ø Assegurar durante as soldagens o controle das velocidades e deslocamento linear da tocha 

de soldagem de acordo com o chanfro, bem como proporcionar sistema de fixação das  

chapas de metal base a fim de evitar empenamento. Para tanto foi desenvolvida uma 

bancada especial para atender a estas condições. 

 

Ø Ainda durante as soldagens terem assegurados valores constantes dos demais parâmetros 

de soldagens tais como: tensão, corrente, vazão de gás, e alimentação de arame. Para 

atender a estas exigências providenciou-se previamente um sistema de aquisição de dados 

e a especificação de uma máquina de solda dotada de cabeçote com duplo sistema de 

tração do arame, a fim de evitar escorregamento e conseqüente interferência na 

continuidade da solda e corrente de soldagem. 

 

Ø A concepção do sistema de codificação dos CPs de ensaios Charpy foi de importância 

muito significativa no processo de associação das imagens obtidas no MEV e as 

condições de  soldagem, temperaturas de ensaios, região da solda de localização da fratura 

e energia absorvida no ensaio.  

 

A faixa de temperatura de transição obtida nos ensaios de impacto Charpy do metal base foi 

considerada relativamente alta em comparação com valores apresentados por WASHKO e 

GRUBB (1991), conforme citado no item 3.1. Esta constatação pode ser atribuída ao fato do 

metal base empregado neste estudo ter sido extraído na condição de laminado a quente sem 

ter sido laminado a frio e recozido posteriormente, como normalmente é usado nas diversas 

aplicações.  

 

Os procedimentos experimentais consistiram-se basicamente das seguintes etapas: preparação 

das juntas de soldagem, execução da soldagem, usinagem de corpos-de-prova (CPs), ensaios 

de impacto Charpy, obtenção de microfratografias dos CPs ensaiados, obtenção de imagens 

de microestruturas e construção de perfis de microdureza Vickers da região das soldas.   

 

4.2.1 - Preparação das juntas de soldagem 

 

Antes da soldagem, as chapas foram submetidas a uma limpeza com acetona, visando 

eliminar contaminação da junta a ser soldada com óleos e outras impurezas provenientes do 
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processo de laminação e usinagem dos chanfros. Adotou-se junta de topo com chanfro de 45º 

em uma das bordas (1/2 V) a fim de se obter um perfil transversal do cordão de solda que 

favorecesse a localização dos entalhes no CPs para os ensaios de impacto Charpy na ZTA do 

lado reto do chanfro. Conforme mostrado na Figura 4.2, na fixação das chapas na bancada de 

soldagem utilizou-se de uma chapa cobre junta, também de aço inoxidável AISI 409, do lado 

da raiz da solda. 

 
 

Figura 4.2 – Representação esquemática da junta de soldagem. 

 

Os chanfros das juntas de soldagem, conforme mostrado na Figura 4.2, foram obtidos a partir 

de usinagem por mandrilhamento em um centro de usinagem modelo “Discovery 40”, marca 

Romi. Ressalta-se que o processo de usinagem foi realizado com abundante refrigeração 

visando evitar interferência do processo de usinagem nos resultados. 

 

4.2.2 – Execução da soldagem  

 

Foram empregados quatro procedimentos de soldagem, combinados entre si, de forma a obter 

amostras soldadas com duas energias, consideradas baixa e alta, e duas misturas de gases de 

proteção: argônio com 2% de oxigênio e argônio com 10% de nitrogênio. Na Tabela 4.2, 

apresentam-se os parâmetros de soldagem referidos.. 
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Tabela 4.2 – Parâmetros de soldagem utilizados. 
 

ENERGIA DE 

SOLDAGEM 

 

TENSÃO 

(V) 

 

CORRENTE 

(A) 

 

VELOCIDADE 

ALIMENTAÇÃO DO 

ARAME (mm/s) 

 

VELOCIDADE DA 

TOCHA 

(mm/min) 

 

VAZÃO DO 

GÁS 

(Litros/min) 

 

DBCP (*) 

(mm) 

ALTA 25 190 200 100 17 25 

BAIXA 25 190 200 200 17 25 

(*) - Distância do bico contato peça.  

 

Conforme apresentado na Tabela 4.2, para a obtenção das energias, alta e baixa, variou-se 

apenas a velocidade de deslocamento da tocha, mantendo-se o mais constante possível a 

corrente e a tensão. Os valores de tensão e corrente são nominais considerando a inevitável 

variação destes parâmetros durante a soldagem. Nas Figuras 4.3 e 4.4 são apresentados, 

respectivamente, os oscilogramas de corrente e tensão das soldas executadas com argônio 

com 2% de oxigênio e argônio com 10% de nitrogênio.  

 

  
Figura 4.3 – Oscilogramas  da  corrente  e  tensão de  soldagem utilizando argônio com 2% de 

                    oxigênio como gás de proteção da solda.  

 

Nas soldagens utilizando argônio com 2% de oxigênio como gases de proteção da solda, 

atmosfera considerada inerte, obteve-se um modo de transferência por spray , identificado não 

só pelo ruído característico observado como também pelos oscilogramas de corrente e tensão 

da Figura 4.3 onde os referidos parâmetros se mantêm em limites bastante reduzidos 

comparados com as soldagens executadas utilizando argônio com 10% de nitrogênio 

conforme mostrado na Figura 4.4.  
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Figura 4.4 – Oscilogramas  da  corrente  e  tensão  de soldagem utilizando argônio com 10% 

                    de nitrogênio como gás de proteção da solda.  

 

Nas soldagens utilizando argônio com 10% de nitrogênio como gases de proteção da solda, 

atmosfera considerada ativa, obteve-se um modo de transferência por curto circuito, 

identificado não só pelo ruído característico observado como também pelos oscilogramas de 

corrente e tensão da Figura 4.4 onde os referidos parâmetros apresentam uma grande variação 

na corrente e tensão dando origem às sucessivas interrupções do arco elétrico sempre que a 

corrente e tensão oscilam para valores tendendo a zero. 

 

4.2.3 – Usinagem  dos   corpos-de-prova  (CPs)   para   ensaios   de   impacto 

           charpy e análises micrográficas  

 

Conforme mostrado na Figura 4.2, os CPs para os ensaios de impacto Charpy foram extraídos 

desprezando 30 mm nas extremidades das chapas. A extração dos mesmos foi realizada 

através do uso de serra alternativa seguida de mandrilhamento em um centro de usinagem. Os 

entalhes dos CPs foram realizados em uma brochadeira do Centro de Desenvolvimento de 

Tecnologia Nuclear (CDTN - Belo Horizonte), de forma a obtê- los localizados 

respectivamente nas distintas regiões da solda: zona fundida (ZF), zona termicamente afetada 

(ZTA) e metal base (MB). 
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 Considerando-se as limitações de espessura das chapas de amostra, optou-se por CPs para 

ensaio de impacto Charpy de acordo com a Norma ASTM E-23 (2005) com dimensões 

reduzidas, conforme mostrado na Figura 4.3, sendo a extração dos CPs realizada no plano y-x 

estabelecido pela mesma norma.  

 
 

Figura 4.5 – Representação esquemática do corpo-de-prova Charpy (Norma ASTM E-23, 

                    2005). 

 

Além dos CPs para ensaios de impacto Charpy, foram extraídas ainda 4 amostras para 

análises microestruturais relativas respectivamente às quatro combinações de condição de 

energia de soldagem e mistura de gases de proteção da solda: alta energia utilizando argônio 

com 2% de oxigênio, identificada pela sigla AE1, alta energia utilizando argônio com 10% de 

nitrogênio, identificada pela sigla AE2, baixa energia utilizando argônio com 2% de oxigênio, 

identificada pela sigla BE1 e finalmente baixa energia utilizando argônio com 10% de 

nitrogênio, identificada pela sigla BE2. A extração das amostras para análises 

microestruturais foi realizada de forma a conter as regiões ZF, ZTA e MB. Considerando o 

tamanho reduzido das amostras, as mesmas foram embutidas em acrílico a fim de facilitar o 

manuseio na preparação das superfícies e obtenção das imagens.  

 

As amostras após terem sido devidamente lixadas e polidas foram atacadas pelo reagente 

Vilela  e pelo reagente Água Régia. O reagente Vilela destinou-se  ao ataque da estrutura 
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ferrítica predominante na ZTA e MB e o ataque com Água Régia,  empregado posteriormente, 

destinou-se ao ataque para a revelação da microestrutura da zona fundida. 

 

4.2.4 – Realização dos ensaios de impacto charpy  

 

Para cada uma das condições de energia de soldagem, de gás de proteção, de localização do 

entalhe (MB, ZF e ZTA) e de temperatura de ensaio, foram ensaiados  quatro CPs. Foi 

adotado um critério de anotação dos resultados das energias absorvidas no ensaio, juntamente 

com um esquema que assegurasse a associação deste resultado com o CP fraturado. Para 

tanto, utilizou-se de um sistema de codificação gravado nas extremidades de cada um dos 

CPs. O código definido para os CPs foi concebido para identificar as seguintes informações 

de cada um deles:  parâmetros de soldagem empregados, a região de localização do entalhe 

(MB, ZF ou ZTA), a temperatura de realização do ensaio e finalmente um número de ordem 

de cada um dos CPs de cada uma das condições anteriormente apresentadas. Portanto, o 

sistema de codificação ficou com 5 dígitos, onde cada um deles identificou um item 

específico do procedimento empregado, conforme apresentado na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Sistema de codificação dos corpos-de-prova Charpy. 

1º Dígito 

Energia 

2º Dígito 

Gás de Proteção 

3º Dígito 

Região do Entalhe 

4º Dígito 

Temperatura 

5º Dígito 

nº de ordem 

A – Alta energia 

B – Baixa energia 

1 - Ar + 2% O2   

2 - Ar + 10% N2 

 

F - ZF;  T – ZTA;    M - MB 

 

1 – 2 – 3 – 4  

 

1 – 2 – 3 – 4  

 

4.2.5 - Obtenção de microfratografias dos CPs ensaiados 

 

Foram obtidas imagens microfratográficas das fraturas dos CPs de ensaio de impacto Charpy 

através de um microscópio eletrônico de varredura, MEV (Jeol 5510). As imagens obtidas 

foram facilmente identificáveis quanto à sua localização quer seja na ZF, ZTA ou MB, quanto 

ao procedimento de soldagem empregado e quanto à temperatura de ocorrência da fratura, em 

função do sistema de identificação apresentado na Tabela 4.3 gravado nas extremidades de 

cada um dos CPs fraturados no ensaio de impacto Charpy. 
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4.2.6 - Obtenção de imagens de microestruturas 

 

Conforme relatado no item 4.2.3 após as devidas preparações das amostras extraídas para 

análises microestruturais as mesmas foram submetidas a observações  em um microscópio 

ótico (marca Leica com analisador de imagem Q550) interligado a um computador com um 

software. Foram fotografadas diversas imagens, com diferentes ampliações, nas várias regiões 

das amostras, ZF, ZTA e MB. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo apresentam-se imagens das soldas obtidas nas quatro combinações de energia e 

de proteção gasosa das mesmas,  os resultados numéricos e gráficos das energias absorvidas 

nos ensaios de impacto Charpy, realizados nas diversas temperaturas, as principais imagens 

microfratográficas obtidas nos CPs fraturados nos ensaios de impacto Charpy, fotografias da 

microestrutura na ZF, ZTA e MB e por fim os gráficos do comportamento  de microdureza 

Vickers nas regiões das soldas nas quatro condições de combinação dos dois aportes térmicos 

e das duas misturas de gases de proteção empregadas nas soldagens, além da discussão dos 

resultados.  

 

5.1 – Soldas Obtidas nas Diferentes Condições de Soldagens 

 

Na Figura 5.1 apresenta-se uma fotografia da solda realizada com alta energia utilizando 

como gás de proteção a mistura de argônio com 2% de oxigênio. Na execução desta solda 

constatou-se a ocorrência do modo de transferência do tipo spray (geralmente ocorre em 

condições de corrente elétrica alta) mediante ruído característico produzido e pela observação 

de uma poça de fusão sem turbulência e praticamente isenta de respingos. Esta solda 

apresentou característica homogênea em termos de fusão na poça e união do metal base em 

toda a extensão do cordão da solda.  

 

 
 

Figura   5.1   –   Fotografia  de  solda de alta energia com proteção gasosa de argônio + 2% de  

                          Oxigênio; processo GMAW. 
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Na Figura 5.2 apresenta-se uma fotografia da solda realizada com alta energia utilizando 

como gás de proteção a mistura de argônio com 10% de nitrogênio. Nesta solda, 

diferentemente daquela mostrada na Figura 5.1, não se constatou o modo de transferência do 

tipo spray. Pelo ruído observado durante a soldagem indicou-se que o modo de transferência 

foi do tipo curto-circuito. Observou-se ainda uma poça de fusão “agitada” e a ocorrência de 

respingos. Quanto ao aspecto do cordão de solda apresentou-se homogêneo em toda a 

extensão da junta, não tendo sido constatado nenhum defeito que comprometesse a solda.  

 

 
 

Figura 5.2  –  Fotografia  de uma solda de alta energia com proteção gasosa de argônio + 10%  

                      de nitrogênio; processo GMAW 

 

Na Figura 5.3 apresenta-se uma fotografia da solda realizada com baixa energia utilizando 

como gás de proteção a mistura de argônio com 2% de oxigênio. Na execução desta solda 

constatou-se a ocorrência do modo de transferência do tipo spray mediante ruído 

característico produzido e pela observação de uma poça de fusão sem turbulência e 

praticamente isenta de respingos. O cordão de solda não se apresentou homogêneo em toda a 

extensão da junta. Considerando-se que a velocidade de deslocamento da tocha foi o dobro 

daquela empregada nas soldas das Figuras 5.1 e 5.2, em alguns trechos do cordão ocorreu a 

falta de fusão em uma das bordas do metal base. Esta falha não comprometeu a extração dos 

CPs visto que estes trechos com falta de fusão foram eliminados. A falta de fusão ocorreu 

devido à dificuldade de se manter o alinhamento do arame de metal de adição ao longo da 
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extensão da junta apesar de estar sendo utilizado um trilho de deslocamento da tocha. Nesta 

solda não foi observada a ocorrência de respingos.  

 

 
Figura 5.3 – Fotografia de uma  solda de baixa energia com proteção gasosa de argônio + 2% 

                    de oxigênio; processo GMAW. 

 

Na Figura 5.4 apresenta-se uma fotografia da solda realizada com baixa energia utilizando 

como gás de proteção a mistura de argônio com 10% de nitrogênio. Nesta solda o modo de 

transferência observado foi do tipo curto-circuito, havendo a ocorrência de respingos. Assim 

como no caso da  solda da figura 5.3 houve também em alguns pontos falta de fusão pelas 

mesmas razões de alta velocidade de deslocamento da tocha associado à dificuldade de 

manutenção do arame de solda precisamente alinhado em toda a extensão da junta. Nesta 

solda foi observada a ocorrência de respingos.  

 

 
 

Figura 5.4 – Fotografia de uma solda de baixa energia com proteção gasosa de argônio + 10% 

                    de nitrogênio; processo GMAW. 
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5.2 - Ensaios de Impacto Charpy 

 

Nas Tabelas 5.1 - 5.3 apresentam-se os resultados das energias absorvidas nos ensaios de 

impacto Charpy nas diversas temperaturas identificadas respectivamente para CPs com 

entalhes no MB,  ZF e ZTA. 

 

Tabela 5.1 – Energia absorvida nos ensaios de impacto Charpy no metal base. 

 

Temp. CPs Energia (J) 

M11 5 

M12 4 20ºC 

M13 4,5 

M21 7 

M22 6 40ºC 

M23 6,5 

M31 11 

M32 13 

M33 12 
50ºC 

M34 11,5 

M41 28 

M42 24 60ºC 

M43 15 

M51 113 

M52 94 70ºC 

M53 84 

M61 108 

M62 119 80ºC 

M63 110 
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Tabela 5.2 – Energia  absorvida  nos ensaios de impacto Charpy  na  ZF  e  ZTA  em  CPs 

                     soldados com alta energia nas duas diferentes misturas de gases de proteção. 

 

ALTA ENERGIA DE SOLDAGEM 

Ar + 2%O2 Ar + 10%N2 

Temp. CPs Energia (J) Temp. CPs Energia (J) 

 

A1F11 70 A2F11 9 

A1F12 52 A2F12 89 

A1F13 70 A2F13 126 
0ºC 

A1F14 22 

0ºC 

A2F14 84 

A1F21 67 A2F21 130 

A1F22 67 A2F22 8 

A1F23 12 A2F23 166 
20ºC 

A1F24 72 

20ºC 

A2F24 122 

A1F31 70 A2F31 142 

A1F32 66 A2F32 66 

A1F33 72 A2F33 138 
40ºC 

A1F34 80 

40ºC 

A2F34 136 

A1F41 78 A2F41 132 

A1F42 74 A2F42 158 

A1F43 70 A2F43 152 
60ºC 

A1F44 81 

60ºC 

A2F44 137 

Z
on

a 
Fu

nd
id

a 

A1T11 5 A2T11 8 

A1T12 9 A2T12 14,5 

A1T13 7 A2T13 10 
60ºC 

A1T14 6,5 

60ºC 

A2T14 65 

A1T21 71 A2T21 72 

A1T22 12 A2T22 7 e A2T33= 80J 

A1T23 22 A2T23 78 
80ºC 

A1T24 80 

80ºC 

A2T24 25 

A1T31 102 A2T31 92 

A1T32 67 A2T32 94 

A1T33 89 A2T33 113 
100ºC 

A1T34 92 

100ºC 

A2T34 113,5 

A1T41 111 A2T41 114 

A1T42 104 A2T42 104 

A1T43 115 A2T43 113,5 
120ºC 

A1T44 101 

120ºC 

A2T44 112 

Z
on

a 
T

er
m

ic
am

en
te

 A
fe

ta
da
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Tabela 5.3 – Energia absorvida  nos ensaios de impacto Charpy  na  ZF  e  ZTA  em  CPs 

                     soldados com baixa energia nas duas diferentes misturas de gases de proteção    

BAIXA ENERGIA DE SOLDAGEM 

Ar + 2% O2 Ar + 10% N2 

Temp. CPs Energia (J) Temp. CPs Energia (J) 

 

B1F11 64 B2F11 154 

B1F12 60 B2F12 122 

B1F13 73 B2F13 141 
0ºC 

B1F14 54 

0ºC 

B2F14 8 

B1F21 56 B2F21 114 

B1F22 70 B2F22 154 

B1F23 60 B2F23 114 
20ºC 

B1F24 84 

20ºC 

B2F24 152 

B1F31 104 B2F31 150 

B1F32 72 B2F32 136 

B1F33 76 B2F33 148 
40ºC 

B1F34 68 

40ºC 

B2F34 151 

B1F41 100 B2F41 166 

B1F42 62 B2F42 116 

B1F43 76 B2F43 146 
60ºC 

B1F44 12 

60ºC 

B2F44 160 

Z
on

a 
Fu

nd
id

a 
B1T11 14 B2T11 10,5 

B1T12 10 B2T12 11,5 

B1T13 14 B2T13 9 
60ºC 

B1T14 11 

60ºC 

B2T14 9 

B1T21 103,5 B2T21 28 

B1T22 7,5 B2T22 13 

B1T23 23 e (B1T34=21J) B2T23 72 
80ºC 

B1T24 109 

80ºC 

B2T24 20 

B1T31 121 B2T31 11,5 

B1T32 114,5 B2T32 109 

B1T33 115,5 B2T33 66 
100ºC 

B1T34  

100ºC 

B2T34 115 

B1T41 95 B2T41 115 

B1T42 51 B2T42 95 

B1T43 115 B2T43 118 
120ºC 

B1T44  

120ºC 

B2T44 113 

Z
on

a 
T

er
m

ic
am

en
te

 A
fe

ta
da

 

 

O comportamento dúctil- frágil do MB, da ZF e ZT, obtido a partir dos ensaios de impacto 

Charpy, são apresentados graficamente em função da temperatura do ensaio e da energia 

absorvida, em Joule, nas Figuras 5.5 - 5.13.  
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Conforme relatado no item anterior houve uma considerável diferença entre a faixa de 

temperatura de transição do aço inoxidável AISI 409 normalmente comercializado, na 

condição laminado a frio e recozido, e o mesmo aço empregado neste estudo, na condição de 

laminado a quente. Enquanto a faixa de temperatura de transição dúctil- frágil na primeira 

condição citada está entre -37 e -56ºC, conforme WASHKO e GRUBB (1991), nos ensaios 

realizados neste estudo obtiveram-se resultados de temperatura de transição dúctil- frágil na 

faixa entre +60 e +70ºC, como pode ser observado nas figuras 5.5, e 5.23.  

 

 
Figura 5.5 – Comportamento dúctil- frágil do MB; ensaios de impacto Charpy. 

 

No que diz respeito ao comportamento das energias absorvidas nos ensaios de impacto 

Charpy em função das temperaturas no MB, os resultados obtidos foram coerentes com uma 

definição clara de transição dúctil- frágil própria dos aços inoxidáveis ferríticos, conforme 

citado no item 3.7, de acordo com os relatos de KRYSIAK et al. (1993), GARCIA, SPIM e 

SANTOS (2000).  

 

As curvas de energias absorvidas nos ensaios de impacto Charpy em função da variação de  

temperaturas na ZF, conforme apresentado nas Figuras 5.6 – 5.9, em todas as situações de 

combinações de energias de soldagem, alta e baixa, e misturas de gases de proteção, Ar + 

2%O2 e Ar + 10%N2, apresentaram valores relativamente elevados de absorção de energia 

sem definição de transição dúctil- frágil, sendo coerente com uma predominância de 

microestrutura austenítica nesta região, conforme KRYSIAK et al. (1993). A predominância 

de microestrutura austenítica na ZF se deve principalmente à utilização de arame austenítico, 
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AISI 309LSi, como metal de adição. Nota-se que com baixa energia de soldagem os valores 

de energia absorvida no ensaio de impacto são maiores.  

 

 
Figura 5.6 – Comportamento   dúctil- frágil da ZF; soldagem com alta energia utilizando 

                         argônio  com  2%  de  oxigênio  como  gás  de proteção; ensaios de impacto 

                          Charpy. 

 
Figura 5.7  –  Comportamento  dúctil- frágil  da   ZF;  soldagem  com   alta  energia  utilizando 

                      argônio  com  10%  de  nitrogênio  como  gás  de  proteção;  ensaios  de impacto 

                      Charpy.    
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Figura 5.8 – Comportamento ductil- frágil da ZF; soldagem com baixa energia utilizando 

                         argônio  com  2%  de  oxigênio  como  gás  de proteção; ensaios de impacto  

                        Charpy.    

 
Figura 5.9 – Comportamento   dúctil- frágil   da   ZF;   soldagem  com baixa energia utilizando 

                    argônio   com   10%   de  nitrogênio  como  gás   de  proteção; ensaios de impacto 

                   Charpy. 
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Conforme se observa nas Figuras 5.10 e 5.11, as curvas de absorção de energia em ensaios de 

impacto Charpy na ZTA, utilizando-se alta energia de soldagem, para as duas misturas de 

gases empregadas, Ar + 2%O2 e Ar + 10%N2, revelaram uma ampla faixa de temperatura de 

transição dúctil- frágil situada entre +60 e +120ºC. O comportamento semelhante das duas 

curvas mostra que para uma mesma energia de soldagem empregada a mudança do gás de 

proteção não exerceu efeito na resistência ao impacto na ZTA. Sabendo-se da condição de 

baixa solubilidade de nitrogênio na ferrita, conforme citado por LIPPOLD e KOTECKI 

(2005), foi natural que a adição de nitrogênio ao gás de proteção da solda não exercesse 

nenhum efeito ZTA. 

 

 
Figura 5.10 – Comportamento  dúctil- frágil  da   ZTA;  soldagem  com alta energia  utilizando 

                      argônio   com  2%  de   oxigênio   como   gás   de  proteção;  ensaios de impacto 

                      Charpy. 
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Figura 5.11  -  Comportamento  dúctil- frágil  da  ZTA;  soldagem  com alta energia utilizando 

                        argônio  com  10% de  nitrogênio  como gás  de proteção; ensaios  de  impacto 

                        Charpy. 

 

Nas Figuras 5.12 e 5.13, apresentam-se as curvas de absorção de energia ensaios de impacto 

Charpy na ZTA, para as duas misturas de gases empregadas, Ar + 2%O2 e Ar + 10%N2, 

porém empregando-se baixa energia de soldagem. Em ambas as condições foi revelada uma 

faixa de temperatura de transição dúctil- frágil situada entre +60 e +100ºC, o que pode ser 

considerado muito aproximado ao resultado empregando alta energia. 

 

Em função da semelhança no comportamento das quatro curvas apresentadas nas Figuras 5.10 

- 5.13, pode-se considerar que a variação de energia de soldagem empregada e a mudança no 

gás de proteção não exerceu efeito muito significativo na ZTA em termos de comportamento 

dúctil- frágil, pelo menos considerando as curvas médias obtidas.  Esta constatação vê-se com 

mais clareza nas comparações de curvas das Figuras 5.16 a 5.19. 
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Figura 5.12 – Comportamento dúctil- frágil da ZTA; soldagem com baixa energia utilizando 

                         argônio  com  2%  de  oxigênio  como  gás  de  proteção;  ensaios  de impacto  

                         Charpy. 

 

 
 

Figura 5.13 – Comportamento dúctil- frágil da ZTA; soldagem com baixa energia utilizando 

                       Argônio  com  10%  de  nitrogênio como gás de proteção; ensaios de impacto  

                       Charpy.    
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Nas Figuras 5.14 a 5.19 apresentam-se a comparação do efeito das misturas de gases de 

proteção empregadas no comportamento dúctil- frágil ZF e ZTA para cada uma das energias 

de soldagem empregadas.  

 

Na Figura 5.14 e 5.15, observa-se claramente o acentuado aumento na resistência ao impacto 

na ZF das soldas nas quais foi utilizado a adição de nitrogênio ao argônio na atmosfera 

protetora durante a soldagem. Quanto à variação de energia de soldagem não se observa 

significativo efeito no comportamento das curvas energia de resistência ao impacto em ambos 

os casos com e sem a adição de nitrogênio ao gás de proteção da solda.  

 

De acordo com o que foi observado, pode-se afirmar que a adição de nitrogênio no gás de 

proteção da solda foi a principal causa do aumento da resistência ao impacto da ZF da solda, 

confirmando o exposto por TOIT (2001) de que a adição de nitrogênio nos aços inoxidáveis 

austeníticos aumenta a sua resistência mecânica, visto que na ZF foi constatada a 

predominância desta microestrutura conforme pode ser observado na Figura 5.34. A provável 

difusão de nitrogênio do gás de proteção da solda na poça de fusão está coerente com a 

característica de alta solubilidade de nitrogênio da estrutura austenítica, conforme exposto por 

LIPPOLD e KOTECKI (2005). 

 

Considerando que a adição de nitrogênio foi a principal causa do aumento da resistência ao 

impacto da ZF da solda e que não houve significativa mudança na intensidade deste aumento 

em função das duas condições de energias de soldagem empregadas, não foi possível 

constatar o efeito da velocidade de deslocamento da tocha de soldagem, citado por 

KOKAWA (2004), na absorção de nitrogênio na poça de fusão.  
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Figura 5.14  –   Comparação   do   comportamento   dúctil- frágil  da ZF;   soldagem  com  alta 

                         energia utilizando   as  duas  misturas de gases de proteção (Ar + 2%O2 e Ar + 

                         10%N2); ensaios de impacto Charpy. 

 

 
 

Figura 5.15   –  Comparação  do  comportamento  dúctil- frágil  da  ZF;  soldagem  com  baixa 

                         energia  utilizando  as  duas  misturas de  gases de proteção (Ar + 2%O2 e Ar+  

                         10%N2); ensaios de impacto Charpy. 
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Diferentemente do ocorrido na ZF, na ZTA a adição ou não de nitrogênio no gás de proteção 

da solda não revelou significativo efeito na energia de resistência ao impacto em ambas as 

condições de energia de soldagem. Como pode-se observar nas Figuras 5.16 e 5.17 as curvas 

relativas às duas misturas de gases apresentam perfis muito próximos. Esta constatação era de 

se esperar, visto que confirma o exposto por LIPPOLD e KOTECKI (2005) a respeito da 

baixa solubilidade de nitrogênio na ferrita, estrutura predominante na ZTA conforme pode-se 

observar nas Figuras 5.29 (a, b) e 5.30 (a, b).  

 

 
 

Figura 5.16  –  Comparação  do  comportamento   dúctil- frágil   da   ZTA;  soldagem com alta 

                        energia utilizando as  duas  misturas  de  gases  de proteção (Ar + 2%O2 e Ar + 

                       10%N2); ensaios de impacto Charpy. 
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Figura 5.17    –   Comparação   do  comportamento dúctil- frágil da ZTA; soldagem com baixa 

                           energia   utilizando   as  duas   misturas  de  gases  de  proteção   (Ar + 2%O2  

                           e Ar + 10%N2); ensaios de impacto Charpy. 

 

Nas Figuras 5.18 e 5.19 são apresentadas as curvas do comportamento da absorção de energia 

no ensaio de impacto Charpy. A variação do aporte térmico deveria ter revelado uma 

considerável diferença entre as curvas de absorção de energia no impacto de forma que a ZTA 

das soldas de alta energia apresentassem uma maior temperatura de transição, conforme 

CALLISTER (2003), SHACKELFORD (2000) e VLAC (1989), devido ao crescimento de 

grãos nesta região. Isto praticamente não pôde ser constatado através das Figuras 5.18 e 5.19 

justificando-se  pela considerável dispersão das energias absorvidas na ZTA como se observa 

nas Figuras 5.10 – 5.13, nas quais os pontos de dispersão são apresentados. 

 

Esta dispersão está associada à grande dificuldade encontrada para acertar a localização do 

entalhe na ZTA, considerando que esta região se apresentou muito pequena, em torno de 1 

mm e além disto em alguns casos observou-se a impossibilidade de localizar o entalhe sem 

que de certa forma não houvesse uma pequena participação da ZF, dada à irregularidade da 

linha de fusão.  
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Figura 5.18  – Comparação  do comportamento dúctil- frágil da ZTA; soldagem com  proteção 

                       gasosa  de argônio com 2% de oxigênio utilizando alta e baixa energia; ensaios 

                       de impacto Charpy. 

      

 
Figura 5.19  –   Comparação do comportamento dúctil- frágil da ZTA; soldagem com proteção 

                         gasosa  de  argônio  com  10%  de  nitrogênio  utilizando  alta e baixa energia; 

                         ensaios de impacto Charpy. 
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Nas Figuras 5.20 e 5.21 apresentam-se as comparações do efeito das energias de soldagem no 

comportamento dúctil- frágil da ZF para cada uma das misturas de gases de proteção 

empregadas. Em ambos os casos de diferentes atmosferas de proteção das soldas constatou-se 

que a variação da energia de soldagem não exerceu praticamente nenhum efeito no 

comportamento dúctil- frágil da ZF.  

 

 
Figura 5.20  –  Comparação  do  comportamento  dúctil- frágil  da ZF; soldagem com proteção 

                         gasosa de  argônio   com   2%   de  oxigênio   utilizando  alta  e  baixa energia; 

                         ensaios de impacto Charpy. 

 

 
Figura 5.21 – Comparação do comportamento dúctil- frágil da ZF; soldagem com proteção 

                       gasosa  de  argônio  com  10%  de nitrogênio utilizando alta e baixa energia; 

                       ensaios de impacto Charpy. 
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As curvas de energia absorvida no impacto em função das temperaturas dos ensaios nas 

Figuras 5.20 e 5.21 apresentaram-se coerentes com o que se esperava de não apresentar 

transição dúctil- frágil definida como é próprio da austenita, microestrutura predominante na 

ZF, conforme constatado na Figura 5.34.  

 

A Figura 5.22 apresenta graficamente o comportamento dúctil- frágil da ZF nas diferentes 

combinações de misturas de gases e energias de soldagem empregadas, comparado com o 

metal base.  

 

 
 

Figura 5.22 – Comparação  do  comportamento dúctil- frágil do MB com da ZF; soldagem nas  

                      quatro  condições  de combinação   de   energia  e  mistura de gases de proteção; 

                      ensaios de impacto Charpy. 

 

Uma importante constatação revelada nos resultados foi o expressivo aumento na absorção de 

energia de impacto Charpy na ZF empregando-se Ar + 10%N2 como gás de proteção na  

soldagem comparado com a mistura de gás Ar + 2%O2. Conforme mostrado na Figura 5.22 os 

valores de energias absorvidas no primeiro caso, nas várias temperaturas de ensaio, foram 

praticamente o dobro daquelas empregando Ar + 2%O2, tanto para baixa quanto para alta 

energia de soldagem. Na Figura 5.22, comparando o comportamento dúctil- frágil do MB em 

relação ao da ZF, observa-se através do perfil das curvas a curva típica de uma microestrutura 

ferrítica no MB, com uma clara definição de transição dúctil- frágil e as curvas típicas de 

estruturas predominantemente austeníticas, sem definição de transição dúctil- frágil. 
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A Figura 5.23 apresenta graficamente o comportamento dúctil- frágil da ZTA nas diferentes 

combinações de misturas de gases e energias de soldagem empregadas comparado com o 

metal base. Conforme ressaltado anteriormente, a faixa de temperatura de transição dúctil-

frágil do metal base, apresentou-se relativamente alta comparado com a faixa de temperatura 

de transição do aço inoxidável AISI 409 normalmente comercializado, na condição laminado 

a frio e recozido. Enquanto a faixa de temperatura de transição dúctil- frágil na última 

condição citada está entre -37 e -56ºC, conforme WASHKO e GRUBB (1991), nos ensaios 

realizados neste estudo obtiveram-se resultados de temperatura de transição dúctil- frágil na 

faixa entre +60 e +70ºC, como pode ser visto na Figura 5.23. Em conseqüência, devido ao 

crescimento de grão ocorrido na ZTA, conforme pode ser observado nas Figuras 5.29 (a, b) e 

5.30 (a, b), a faixa de temperatura de transição dúctil- frágil nesta região apresentou-se ainda 

relativamente maior, entre +60 e +100ºC. 

 

 
 

Figura 5.23   –  Comparação  do  comportamento  dúctil- frágil do MB com da ZTA; soldagem 

                         nas  quatro   condições   de   combinação  de  energia  e  mistura  de  gases  de 

                         proteção; ensaios de impacto Charpy. 

 

Há que se observar na Figura 5.23 que, na ZTA, assim como no metal base há uma definição 

de faixa de transição dúctil- frágil, própria da predominância de microestrutura ferrítica.  
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5.3 – Microfratografias  

 

Na Figura 5.24 (a, b) apresentam-se microfratografias de CPs  ensaiados sob impacto a 60º C 

na ZF das soldas de alta energia, respectivamente para as duas misturas de gases de proteção.   

           

 
Figura 5.24  -  Microfratografias de CPs Charpy ensaiados sob impacto; região da ZF de solda 

                        com  alta  energia; (a) gás  de  proteção: Ar + 10%N2  (CP: A2F41);   (b) gás de 

                        proteção: Ar+2%O2 (CP: A1F43); MEV (500 X). 

 

As imagens microfratográficas  apresentadas na Figura 5.24 (a, b), foram obtidas a partir de 

fraturas em CPs de ensaios Charpy, a 60ºC, cujo entalhe e conseqüente fratura estão 

localizados na ZF. A Figura 5.24 (a), relativa a CP soldado com proteção de argônio com 

10% de nitrogênio revela a ocorrência de “dimples” maiores que os da fratura da figura 5.24 

(b). Os valores de energias absorvidas em ensaios de impacto Charpy no CP relativo à Figura 

5.24 (a) foi de 142 Joules enquanto que no CP da Figura 5.24 (b) foi de  70 Joules. Estes 

resultados apontam para uma relativa vantagem da adição de nitrogênio no gás de proteção na 

ductilidade da ZF da solda. Também através dos resultados comparativos de microdurezas 

Vickers apresentados na Figura 5.35 observa-se valores relativamente superiores na ZF da 

solda com atmosfera com adição de nitrogênio, Figura 5.24 (a),  em comparação com aquela  

sem a adição de nitrogênio. 

 

A Figura  5.25 (a, b)  apresenta microfratograficamente a  presença  de  nitreto de titânio na 

ZF  por MEV e através de análise por EDS. A fratura é correspondente um CP de ensaio 

Charpy soldado com baixa energia utilizando como gás de proteção a mistura de argônio com 

10% de nitrogênio. 
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Figura 5.25 – Presença  de  nitreto  de  titânio  observado  na  fratura  de  um  CP soldado com 

                       baixa   energia   e   proteção   gasosa    de   argônio   com   10%   de  

nitrogênio;  

                       (a)  Microfratografia   revelando    a   presença  de  nitreto   de   titânio   na   ZF  

                       (CP: B2F13); (c) Gráfico de espectros obtidos através de análise por EDS. 

 

Na Figura 5.25 (a, b) foi apresentada uma microfratografia ocorrida na ZF de um CP 

submetido a ensaio de impacto Charpy cuja solda foi realizada com baixa energia e utilizando 

argônio com 10% de nitrogênio como gás de proteção. O ensaio foi realizado a 0ºC e a 

energia absorvida no impacto foi de 141 Joules. Nota-se o aspecto  dúctil da fratura, embora a 

temperatura do ensaio tenha sido relativamente baixa. Nesta imagem é revelada a presença de 

um nitreto de titânio no interior de um “dimple” identificado pela morfologia e confirmado 

pelos espectros obtidos pelo sistema EDS, mostrados na mesma figura.  
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Na Figura 5.26 apresentam-se, também, microfratografias, de CPs  ensaiados a 80º C, na ZTA 

das soldas com proteção de argônio com 10% de nitrogênio, respectivamente para as duas 

energias de soldagens. 

 
 

Figura 5.26 – Microfratografias  de  CPs  Charpy  ensaiados  sob  impacto;  região  da ZTA de 

                      solda  com  gás de proteção Ar+10% N2; (a) solda de alta energia (CP:  A2T21);  

                                (b) solda  de  baixa energia  (CP: B2T24); MEV (500 X). 

 

As microfratografias apresentadas na Figura 5.26 (a, b), foram obtidas a partir de fraturas em 

CPs de ensaios Charpy, a 80ºC, cujo entalhe e conseqüente fratura estão localizados na ZTA. 

A Figura 5.26 (a), relativa ao CP soldado com alta energia revela a ocorrência de “dimples” 

enquanto que a fratura da Figura 5.26 (b) apresenta uma fratura planar, havendo marcas de 

rios, sem a presença de “dimples”, indicando ser a primeira uma fratura com característica 

dúctil e a segunda de característica frágil. Os valores de energias absorvidas no impacto 

Charpy são coerentes com as morfologias apresentadas pelas fraturas,  visto que o CP da 

Figura 5.26 (a) absorveu 72 Joules enquanto o CP da Figura 5.26 (b) absorveu apenas 20 

Joules. No entanto, no que diz respeito à correlação entre as energias de soldagens 

empregadas e o comportamento dúctil- frágil, esperava-se que o resultado fosse o contrário, ou 

seja, na solda com maior energia de soldagem deveria ter sido absorvido menos energia no 

impacto Charpy, assim como ter apresentado uma morfologia própria de uma fratura frágil, 

considerando um maior crescimento de grão, conforme apresentado na revisão bibliográfica. 

Acredita-se que este resultado tenha sido motivado pela grande dificuldade encontrada para 

acertar a localização do entalhe na ZTA, considerando que esta região apresentou-se muito 

pequena, em torno de 1 mm. Em conseqüência disto, foi inevitável a dispersão das energias 

absorvidas no impacto, como pode ser constatado nas Figuras 5.10 – 5.13.  
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Para uma melhor explicação desta ocorrência acredita-se que será necessário uma melhor 

investigação em trabalhos futuros onde se possa obter uma maior ZTA, através de soldagens 

com maior energia.  

 

A Figura 5.27 (a, b, c) mostra microfratografias de CPs ensaiados sob impacto a  40, 70 e 80º 

C na região do metal base.  

 

 
(a) (b) (c) 

 

 

Figura 5.27  -  Microfratografias  de   CPs  Charpy   ensaiados   sob   impacto;  região do MB; 

                        (a) 40ºC;  (b) 70ºC; (c) 80ºC;  MEV (500 X). 

 

Na figura 5.27 foram apresentadas três microfratografias do metal base de CPs submetidos a 

ensaios de impacto Charpy, submetidos cada um deles às temperaturas: 40, 70 e 80ºC. As 

energias absorvidas nos ensaios foram respectivamente: 7, 94 e 108 Joules. As imagens 

apresentaram-se compatíveis com as energias absorvidas na medida em que apresentaram 

características tendendo para maior ductilidade enquanto se aumentavam as temperaturas dos 

ensaios. As imagens e os resultados de energias absorvidas no impacto são compatíveis com a 

literatura, visto que sendo o MB constituído por uma estrutura predominantemente ferrítica, 

conforme pode ser observado na Figura 5.28 – 5.30, era de se esperar a revelação de uma 

nítida transição dúctil- frágil em função do aumento da temperatura de ensaio, conforme citado 

no item 3.7, de acordo com os relatos de KRYSIAK et al. (1993).  

 

5.4 – Metalografia 
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A Figura 5.28 apresenta imagem da microestrutura do metal base com destaque para a 

ocorrência de precipitados de nitreto de titânio na microestrutura predominantemente ferrítica.  

 

 

 
                                                  Nitreto de titânio 

 

Figura 5.28  –  Micrografias  do  metal  base  (aço AISI 409);  MO  (1000X);   reativo: Vilela. 

 

A microestrutura do MB apresenta-se puramente ferrítica revelando a nítida presença de 

precipitados de nitreto de titânio, conforme mostrado na Figura 5.28.  

 

A fim de possibilitar a observação do efeito da energia de soldagem na microestrutura da 

solda, apresenta-se na Figura 5.29 duas microestruturas de soldas executadas com duas 

diferentes energias de soldagem e mesmo gás de proteção.  

 

Conforme pode ser observado é evidente o efeito da energia de soldagem no crescimento do 

grão da ferrita. As duas microestruturas de soldas realizadas com proteção gasosa de argônio 

com 10% de nitrogênio apresentaram significativo crescimento do grão da ferrita na ZTA de 

ambas as soldas. Porém, tanto o crescimento do grão propriamente dito, quanto a extensão de 
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ocorrência do referido crescimento, foi muito mais pronunciado na solda realizada com alta 

energia, confirmando que quanto maior a energia de soldagem maior é o crescimento de grão 

da ferrrita na ZTA, conforme o exposto na revisão bibliográfica por MEYER e TOIT (2001), 

MODENESI (2001) e HUNTER e EAGAR (1980).   

 

 
 

Figura 5.29 – Microestruturas da   região   das  soldas   com   proteção gasosa de Ar + 10%N2 : 

                       (a) alta energia   de   soldagem;  (b)  baixa  energia   de  soldagem; MO   (25X); 

                       reativo Vilela. 

 

Nas Figuras 5.30 e 5.31 apresentam-se microestruturas da ZTA de soldas executadas com alta 

e baixa energia e com proteção gasosa de argônio com 2% de oxigênio e de argônio com 10% 

de nitrogênio. Em ambas as figuras revela-se a presença de nitreto de titânio. 
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Figura 5.30 - Microestrutura   da    ZTA    com    solda   de   alta   energia  e  gás  de  proteção  

                      Ar +2%O2;  MO (1000X); reativo: Vilela. 

 

 
Figura 5.31   -  Microestrutura   da  ZTA  com  solda  de  baixa  energia  e  gás de proteção Ar 

                        +10%N2;  MO (1000X); reativo: Vilela. 
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A presença de nitreto de titânio na ZTA das soldas, conforme revelado nas microestruturas 

das soldas nas Figuras 5.32 e 5.33, ocorreu independentemente do tipo de mistura de gases de 

proteção empregados, não sendo possível atribuir ao nitrogênio do gás de proteção a formação 

de nitreto de titânio na ZTA. Na Figura 5.32 apresenta-se microestrutura da região da solda, 

da ZF e ZTA, evidenciando a linha de fusão. 

 

 
 

Figura 5.32 – Microestrutura   da  ZF  e  ZTA  de  solda  realizada  com  alta  energia  e gás 

de  

                       proteção Ar +2%O2; MO (500X); reativo: água régia. 

 

Pode ainda ser observado na Figura 5.32 a presença de nitreto de titânio tanto na ZF quanto na 

ZTA da microestrutura.   

 

Na Figura 5.33 (a, b) apresentam-se  microestruturas da ZF empregando-se soldagem com 

alta e baixa energia e diferentes misturas de gases de proteção.  
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Figura 5.33 – Microestrutura  da  ZF de soldas: (a) alta energia de soldagem e gás de proteção  

                      Ar  + 2%O2;  (b)  baixa  energia  de  soldagem  e  gás  de  proteção  Ar  + 2%O2.  

                      MO (1000X); reativo: água régia. 

 

A microestrutura na ZF da solda, conforme se pode observar na Figura 5.33 (a, b), é 

predominantemente autenítica com a presença de ilhas de ferrita delta, tipo vermicular,  nas 

várias condições de energia e de misturas de gases de proteção empregadas. A morfologia 

apresentada pode ser comparada àquela apresentada na norma ASTM A-262/75, relativa a 

práticas padrões recomendadas para detecção de susceptibilidade ao ataque intergranular em 

aços inoxidáveis. Foi realizada contagem da fração volumétrica (Vv) da ferrita delta através 

do método de metalografia quantitativa, conforme PADILHA e AMBRÓSIO (1987), pela 

fração de pontos (Pp). A contagem foi feita utilizando uma malha quadrada de 25 pontos com 

6 milímetros de lado. Os valores médios de fração volumétrica (Vv) obtidos foram de 0,112 e 

0,064, respectivamente, para as microestruturas da zona de fusão das soldas com alta energia 

(Figura 5.33-a) e baixa energia (Figura 5.33-b), sendo 0,023 e 0,021 os desvios padrão 

correspondentes. Observou-se ainda que com baixa energia de soldagem a ferrita delta se 

apresentou mais fina e mais dispersa, devido à maior velocidade de resfriamento, que é 

condição de nucleação e crescimento mais favorável para um refinamento microestrutural das 

mesmas. A explicação para a ocorrência da  maior fração volumétrica de ferrita delta na solda 

com maior energia seria a maior diluição que aumenta a participação de ferrita do metal base 

na zona fundida.  A presença de ferrita delta em torno de 8% na microestrutura austenítica, 

que é o caso da ZF das soldas, inibe a ocorrência de trincas a quente, conforme citado por 

BRANDI (1997).  
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5.5 – Perfil de Microdureza nas Soldas  

 

Nas Tabelas 5.4 e 5.5 apresentam-se os resultados dos ensaios de microdureza ao longo das 

regiões soldadas, utilizando carga de 25g com tempo de aplicação da carga de 30s.  

 

Tabela 5.4 – Valores de microdurezas Vickers em soldas de alta energia. 

 

Solda de Alta Energia com 

Ar + 2%O2 

Solda de Alta Energia com 

Ar + 10%N2 

Microdureza 

Vickers 

Afastamento do 

centro da ZF (mm) 

Microdureza 

Vickers 

Afastamento do 

centro da ZF (mm) 

138 0 159 0 

151 0,2 138 0,2 

145 0,4 155 0,4 

145 0,6 153 0,6 

145 0,8 151 0,8 

121 1 109 1 

112 1,2 115 1,2 

122 1,4 114 1,4 

118 1,6 107 1,6 

111 1,8 112 1,8 

111 2 112 2 

114 2,2 123 2,2 

116 2,4 111 2,4 

114 2,6 108 2,6 

114 2,8 112 2,8 

112 3 114 3 

116 3,2 117 3,2 

117 3,4 115 3,4 

124 3,6 102 3,6 

117 3,8 102 3,8 

112 4 103 4 

115 4,2 115 4,2 

121 4,4 101 4,4 

111 4,6 102 4,6 

126 4,8 111 4,8 

118 5 117 5 

115 5,2 111 5,2 

114 5,4 114 5,4 

116 5,6 115 5,6 

115 5,8 112 5,8 
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Tabela 5.5 – Valores de microdurezas Vickers em soldas de baixa energia. 

 

Solda de Baixa Energia com 

Ar + 2%O2 

Solda de Baixa Energia com 

Ar + 10%N2 

Microdureza 

Vickers 

Afastamento do 

centro da ZF (mm) 

Microdureza 

Vickers 

Afastamento do 

centro da ZF (mm) 

124 0 133 0 

145 0,2 133 0,2 

131 0,4 134 0,4 

135 0,6 142 0,6 

143 0,8 145 0,8 

131 1 108 1 

110 1,2 106 1,2 

118 1,4 107 1,4 

119 1,6 98,5 1,6 

117 1,8 98,5 1,8 

124 2 103 2 

121 2,2 110 2,2 

111 2,4 111 2,4 

112 2,6 96,7 2,6 

117 2,8 108 2,8 

103 3 105 3 

111 3,2 115 3,2 

111 3,4 111 3,4 

98,5 3,6 106 3,6 

99,4 3,8 103 3,8 

99,4 4 121 4 

110 4,2 112 4,2 

105 4,4 112 4,4 

109 4,6 111 4,6 

115 4,8 111 4,8 

117 5 118 5 

102 5,2 115 5,2 

109 5,4 116 5,4 

104 5,6 119 5,6 

110 5,8 122 5,8 

 

As microdurezas foram obtidas a partir do centro da ZF em intervalos de 0,20mm passando 

pela ZTA até atingir a região de MB. 
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Na Figura 5.34 mostram-se os 4 gráficos dos perfis de microdureza Vickers para cada uma 

das condições de soldagem em termos de energia e gás de proteção empregados, de acordo 

com os resultados apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.5. 

 

                                         

 
Figura 5.34 – Perfis  de  microdureza  Vickers das soldas; aço AISI 409 soldado com metal de 

                      adição AISI 309LSi; processo GMAW. 

 

Nota-se que para todas as quatro condições de soldagens, em termos de energia e mistura de 

gases empregados nas soldagens, o perfil de microdureza apresentou valores decrescentes no 

sentido ZF – ZTA – MB, sendo muito pouco significativas as diferenças de microdurezas 

nestas duas últimas regiões. 

 

Na Figura 5.35, a fim de facilitar a comparação do comportamento das microdurezas Vickers 

obtidas nas quatro condições de soldagens empregadas, apresentam-se num mesmo gráfico as 

4 curvas representativas dos referidos perfis de microdurezas.  
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Ainda na Figura 5.35 na região da ZF observou-se que as soldas de maior energia 

apresentaram maiores valores de microdureza e que a solda na qual se utilizou adição de 10% 

de nitrogênio ao argônio revelou uma ligeira superioridade em relação àquela onde não houve 

adição de nitrogênio ao argônio. 

 

 
 

Figura 5.35 – Comparação dos perfis  de  microdureza  Vickers  das soldas; aço AISI 409  

                      soldado com metal de adição AISI 309LSi; processo GMAW. 

  

Na região da ZF observou-se que as soldas de maior energia apresentaram maiores valores de 

microdureza e que a solda na qual se utilizou adição de 10% de nitrogênio ao argônio revelou 

uma ligeira superioridade em relação àquela onde não houve adição de nitrogênio ao argônio. 

Como não há outro fator influenciador a ser considerado em relação ao aumento de dureza 

observado, este poderia estar associado à difusão de nitrogênio proveniente da atmosfera 

protetora da solda o que estaria em conformidade com o citado por TOIT (2001). Observa-se 

ainda que nas soldas com atmosfera com adição de 10% de nitrogênio ao argônio com menor 

velocidade de deslocamento da tocha, maior energia de soldagem, houve também 

superioridade nos valores de microdureza na ZF, confirmando o citado por KOKAWA (2004) 

a respeito da influência da velocidade da tocha de soldagem na absorção de nitrogênio na 

poça fundida, dentre outros fatores.  

 

Na região da ZTA as microdurezas nas quatro condições de soldagem se apresentaram 

semelhantes, sem nenhuma observação importante a considerar.  
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5.6 – Ensaio de Tração  

 

Foram realizados ensaios de tração nas soldas utilizando-se corpos-de-prova segundo a norma 

ASTM E-8M-2005, tendo as dimensões apresentadas na figura 5.36. 

 

 

 
 

Figura 5.36 – Corpo-de-prova  para  ensaio  de  tração  segundo  a  norma ASTM E-8M-2005. 

 

Inicialmente foram ensaiados corpos-de-prova retirados perpendicularmente aos cordões de 

solda, estando estes localizados no centro dos mesmos. Como as rupturas ocorreram na região 

do MB, foram confeccionados corpos-de-prova extraídos apenas do MB e tendo sido 

ensaiados foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Resultados de ensaios de tração 

CPs Carga de Ruptura (N) Limite de Resistência (MPa) Alongamento (%) 

1 23.520 314 36 

2 23.520 314 40 

3 23.520 314 36 

4 24.010 320 38 

 

Assim, considerando-se os resultados apresentados tem-se um limite médio de resistência de 

315,5 MPa e um alongamento médio de 37,5%. O limite de escoamento não foi possível de 

ser observado no ensaio de tração. 
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5.7 – Perfil do Cordão de Solda Utilizando Atmosfera Protetora de Argônio 

         com 10% de Nitrogênio  

 

Conforme ressaltado anteriormente, neste trabalho estudou-se além da utilização de argônio 

com 2% de oxigênio como atmosfera de proteção da solda a utilização de  uma  mistura de 

argônio com 10% de nitrogênio. Na Figura 3.14 apresentam-se os perfis dos cordões de solda 

obtidos nas duas condições de energias de soldagens trabalhadas com esta última mistura de 

gases, respectivamente para energias de soldagem alta e baixa, conforme especificado na 

Tabela 4.2. 

 

 
Figura 5.37 – Perfil do cordão de solda pelo  processo GMAW com utilização de argônio com 

                      10% de  nitrogênio como atmosfera de proteção  para duas condições de energia 

                      de soldagem: (a) alta energia de soldagem; (b) baixa energia de soldagem. 

 

Observa-se que houve uma boa penetração nas duas condições de soldagem, com o destaque 

para uma maior diluição na solda de alta energia. Pode-se constatar através do perfil da solda 

de baixa energia a dificuldade em localizar o entalhe do CP para ensaio de impacto Charpy na 

ZTA sem a participação de fração do MB e ZF, considerando a inclinação da linha de fusão. 

Por outro lado, esta dificuldade foi bem menor na solda de alta energia, considerando que do 
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lado reto do chanfro a linha de fusão se apresentou perpendicular em relação à superfície das 

chapas.   
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6 - CONCLUSÕES 

 

Ø A adição de nitrogênio ao argônio como gás de proteção da solda revelou resultados de 

resistência ao impacto na ZF, aproximadamente o dobro daqueles sem a presença de 

nitrogênio;  

 

Ø Na ZTA pode-se considerar que a adição de nitrogênio ao argônio como gás de proteção 

da solda comparado com a outra mistura sem nitrogênio, praticamente não exerceu 

nenhum efeito em termos da temperatura de transição dúctil/frágil; 

 

Ø Para a variação da energia de soldagem na ZTA não se constatou significativo efeito no 

que se diz respeito à absorção de energia no impacto; 

 

Ø A temperatura de transição dúctil/frágil na ZTA apresentou-se maior que a do MB, para 

todas as combinações de energia e mistura de gases de proteção utilizados na soldagem; 

 

Ø Para todas as quatro condições de soldagem em termos de energia e mistura de gases 

empregados na proteção de soldas, o perfil de microdureza apresentou valores na ZF mais 

elevados que os da ZTA e MB que foram praticamente iguais.  

 

Ø As soldas nas quais foram empregadas maiores energias de soldagem apresentaram 

relativamente os maiores valores de microdureza na ZF; 

 

Ø A solda de maior energia utilizando adição de 10% de nitrogênio ao argônio foi a que 

apresentou uma pequena superioridade nos valores de dureza da ZF em relação àquela 

onde empregou-se proteção gasosa sem a adição de nitrogênio. 

 

 

Ø O metal base, aço inoxidável AISI 409 laminado a quente, apresentou uma faixa de 

temperatura de transição muito superior àquela relatada na literatura para este mesmo aço 

na condição em que é normalmente comercializado, laminado a frio seguido de 

recozimento; 
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Ø A presença de nitreto de titânio se revelou em todas as regiões da solda: MB, ZF e ZTA, 

pois o aço soldado é estabilizado ao Ti; 

 

Ø A microestrutura predominante na ZTA e MB foi ferrítica com presença de precipitados 

de nitreto de titânio no interior dos grãos, destacando-se um pronunciado crescimento do 

grão na ZTA; 

 

Ø A microestrutura obtida na ZF foi austenítica com a presença de ferrita delta havendo 

também a existência de precipitados de nitreto de titânio.  
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7 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Prosseguir na pesquisa utilizando outras porcentagens de adição de nitrogênio visando um 

maior conhecimento dos efeitos do mesmo, bem como dos limites favoráveis de uso.  

 

Além disto, sugere-se que sejam utilizadas energias de soldagem mais altas, inclusive 

variando a corrente elétrica,  visando constatar os efeitos destas na variação da absorção de 

energia em impacto na ZTA, visto que neste trabalho foram pequenas as variações observadas 

nas duas condições trabalhadas. A resistência à corrosão da junta soldada e ensaios de 

mecânica da fratura são sugeridos, porém que as chapas do metal base sejam submetidas a 

tratamento térmico de recozimento antes da soldagem. 
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