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RESUMO 
 
 

A importância dos aços inoxidáveis Austeníticos e Duplex vem crescendo no cenário atual no 
setor petrolífero, devido o fato de o petróleo estar presente em ambientes extremamente 
agressivos na presença de elementos ácidos, com as descobertas de novos campos em 
regiões cada vez mais profundas, apresentam elevada acidez naftênica, como consequência, 
no refino em alta temperatura, as frações de petróleo apresentam acidez que associada à 
velocidade provoca corrosão acelerada de fornos e outros equipamentos. Sendo assim a 
utilização de aços inoxidáveis pode mitigar este tipo de problema por possuírem elevada 
resistência a corrosão. Atualmente os aços inoxidáveis esta sendo utilizado nos equipamentos 
Arvore de natal molhada (ANM), em tubos flexíveis que e responsável para conduzir o petróleo 
no fundo do mar à superfície, onde operam em condições de elevadas pressões de trabalho e 
alto grau de corrosão. Com isso estão começando a serem desenvolvidos válvulas, bombas, 
flanges e trocadores de calor. As principais características dos aços inoxidáveis e duplex 
consistem na combinação de dois tipos de microestrutura: Ferrítica e austenítica. Sua principal 
característica é a excelente resistência à corrosão em meios agressivos devido à sua 
habilidade em se passivar, e permanecer no estado passivo em diversos meios aos quais é 
submetido. Devido ao efeito do refino de grão obtido pela estrutura austenítica-ferrítica e ao 
endurecimento por solução sólida, estes aços apresentam resistência mecânica superior aos 
aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos. Suas aplicações se dão principalmente no ramo da 
indústria petroquímica (em unidades de dessanillização, dessulfuração e equipamentos para 
destilação) e papel e celulose (em digestores, plantas de sulfite e sulfato e sistemas de 
branqueamento). Este grupo possui características muito especiais, dentre elas está o seu 
comportamento super plástico indicado pelas grandes deformações as quais pode ser sujeito 
sem a ocorrência de estricção (empescoçamento) em temperaturas próximas da metade da 
sua temperatura de fusão. Além da sua super plasticidade estão entre as propriedades 
mecânicas dos aços duplex a alta resistência à corrosão e a sua resistência mecânica superior 
a dos aços inoxidáveis comuns. Estes aços possuem limites de resistência à tração da ordem 
de 770 Mpa, limite de escoamento próximo de 515 Mpa, e alongamento em 50 mm de 32% em 
media. São difíceis de soldar, pois quando aquecidos e posteriormente resfriados, formam 
precipitados, que interferem diretamente na soldabilidade. Suas principais aplicações estão nas 
indústrias químicas, de óleo, gás, papel e celulose, aplicados principalmente em evaporadores, 
dutos, unidades de dessanillização e dessulfuração equipamentos para destilação. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar o revestimento com utilização do processo de soldagem TIG 
em aços duplex para aplicação petrolífera. Portanto, será avaliados propriedades mecânicas e 
metalográficas. 


