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RESUMO 
 
 

Entre as diferentes classes de aços inoxidáveis, os aços inoxidáveis austeníticos são os mais 
importantes e utilizados. Estes aços apresentam características excelentes tanto em termos de 
resistência à corrosão em diversos meios como de suas propriedades mecânicas e 
soldabilidade, elevando assim a vida útil dos diversos produtos fabricados.A combinação de 
resistência mecânica e tenacidade são as grandes vantagens definitivas, se comparadas com 
outros materiais competitivos. Devido a grande aplicação do aço inoxidável austenítico AISI 
304, cada vez mais se faz necessário conhecer melhor o comportamento mecânico da solda 
nesse tipo de material e em especial as microestruturas formadas em diferentes processos de 
soldagem, já que o tipo de processo de soldagem tem efeito significativo na microestrutura. A 
solda altera as características criando regiões com variadas microestruturas que alteram o 
comportamento mecânico do material, portanto, deve ser dada atenção redobrada para estas 
regiões, uma vez que se sabe que as microestruturas com as características adequadas, 
nestas regiões, garantem a resistência do produto final, além de garantir o pleno 
funcionamento mecânico do mesmo dentro de um determinado período de tempo estipulado 
pelo fabricante sem que ocasione algum tipo de ruptura ou deformação. É a análise de uma 
peça previamente polida e em geral atacada por um reagente especifico e apropriado para 
cada tipo de metal, de modo a expor a microestrutura da peça em análise, ou seja, através 
deste ensaio é possível com o uso de microscópios determinar os constituintes e a textura de 
um metal. O registro deste ensaio é feito por fotografias obtidas em microscópios. Com o 
auxílio de uma técnica apropriada, consegue-se tornar visível a textura microscópica do 
material, pondo assim em evidência os diversos grãos de que é formado que pode 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. Em soldagem, busca-se com este ensaio conhecer as características do metal 
principalmente na zona termicamente afetada pelo calor (ZTA), região esta com maior 
possibilidade de problemas de natureza metalúrgica na soldagem. Dois processos distintos 
foram avaliados: a soldagem TIG (Tungsten Inert Gas), e a soldagem MIG (Metal Inert Gas). O 
objetivo deste trabalho é investigar a microestrutura das zonas fundida (ZF) e das zonas 
termicamente afetada (ZTA) de tubos confeccionados com aço AISI 304 soldados pelos 
processos TIG e MIG. A avaliação dessas regiões e as alterações microestruturais que o 
aquecimento causou no aço, em função da soldagem, foi executado através da análise 
micrográfica.  


