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Figura 3. Microestrutura da junta brasada após ataque metalográfico obtida por microscopia óptica para os AID’S com o tempo de 12 
min e folga máxima de 0,3 mm, (a) UNS S32101, (b) UNS S32304 e (c) UNS S32750 e (d) UNS S32101, (e) UNS S32304 e (f) UNS 

S32750 para o tempo de 32 min e folga de 0,3 mm.
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Figura 4. Microestrutura da junta brasada após ataque metalográfico obtida por microscopia óptica para os AID’s com o tempo de 12 
min e folga de 0,0 mm (a) UNS S32101, (b) UNS S32304 e (c) UNS S32750 e (d) UNS S32101, (e) UNS S32304 e (f) UNS S32750 

para o tempo de 32min. e folga de 0,0 mm.
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Figura 5. Microestrutura da região interior da junta brasada obtida por MEV para folga máxima de 0,3 mm e tempo de brasagem de 
12 min. (a) UNS S32101, (b) UNS S32304, (c) UNS S32750 e (d) UNS S32101, (e) UNS S32304 e (f) UNS S32750 para o tempo de 

32 min de brasagem e folga de 0,3 mm.

(a)

(b) (e)

(d)

(c) (f)

3. Resultados e Discussão

3.1. Análise microestrutural por microscopia óptica

A. Microestrutura da junta para folga máxima de 0,3 mm e 

tempo de brasagem de 12 min e 32 min.
A microestrutura da junta após ataque metalográfico para as 

duas condições de tempo de brasagem é apresentada na figura 3. 
Nota-se claramente a microestrutura bifásica típica dos AID’S, 
sendo identificada a fase clara como a austenita (γ) e fase escura 
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como a ferrita (α), como indicado nas micrografias da fig. 3. Por 
outro lado, não se distingue nenhuma diferença significativa na 
microestrutura entre os diferentes tipos de AID’S após brasagem.

De forma geral observa-se na fig. 3 que para todos os casos 
existe a presença de três regiões diferenciadas: a região do 
metal de base, a região da interface e a região central da junta. 
Analisando e comparando a região da interface em todos os 
casos, verifica-se excelente interação entre o metal de base e o 
metal de adição, indicando a alta compatibilidade metalúrgica 
entre ambos. No entanto, pode-se observar uma diferença na 
formação da fase clara identificada como uma solução sólida 
rica níquel, na junta brasada, denominada γ-Ni. Na brasagem 
dos três diferentes AID’s, mostra-se uma clara tendência de 
aumento d espessura da solução sólida ao variar o tempo de 
brasagem de 12 para 32 minutos. Esta diferença de proporção 
está relacionada com o tempo de dissolução do metal base e 
o tempo de permanência na solidificação isotérmica da junta, 
que é maior para tempos maiores de brasagem. Além disso, o 
volume de metal de adição é maior para a folga maior do corpo-
de-prova do teste da cunha.

Por outro lado, na região central da junta observa-se a 
formação de uma microestrutura bastante complexa para os três 
diferentes AID’S, mostrando-se com formato mais alongado 
para o tempo de 32 minutos. Nesta região podem-se distinguir 
três diferentes tonalidades de cor, correspondendo as mais 
escuras a fosfetos provenientes do metal de adição.

Observa-se nas figuras 3d e 3f que existe uma diferença no 
tamanho da folga de 0,3 mm. Este fato pode estar relacionado ao 
fenômeno da erosão na brasagem, que é gerado pela dissolução 
do metal de base pelo metal de adição. O fenômeno da erosão 

é função da diferença nos teores de elementos de liga entre o 
metal de adição e o metal base, a temperatura liquidus do metal 
de adição e o tempo de brasagem. Observa-se que para os três 
aços a folga é maior para o tempo de brasagem maior, como era 
de se esperar.

B. Microestrutura da junta para folga de 0,0 mm e tempo de 
brasagem de 12 min e 32 min
A figura 4 apresenta a microestrutura da região brasada dos 
AID’S UNS S32101, UNS S32304 e UNS S32750. Com a 
diminuição no tamanho da folga a microestrutura da junta 
apresenta uma morfologia totalmente diferente à verificada na 
condição anterior, principalmente devido ao volume de metal 
de adição que foi fundido na junta. Observando-se a figura 
4, percebe-se que a região brasada, para todos os AID’s, está 
principalmente composta pela solução sólida rica em níquel, 
γ-Ni. Contudo, existe a presença de intermetálicos, em menor 
proporção, distribuídos no centro da junta de forma semi-
contínua para o tempo de brasagem de 12 minutos. Quando o 
tempo de brasagem aumenta para 32 minutos estes intermetálicos 
mudam para pequenas ilhas distribuídas na região da junta, 
apresentando formato e quantidade diferente do observado para 
o tempo de 12 min. Esta alteração na fração volumétrica das 
fases intermetálicas presentes pode estar relacionada à difusão 
dos elementos químicos que compõe os intermetálicos pela fase 
γ-Ni.

Analisando-se a região da interface nos três diferentes 
AID’S para as duas condições de tempos de brasagem, observa-
se a ausência de precipitados próximos a esta região, com base 
nas técnicas de análise microestrutural utilizadas neste trabalho. 

Figura 6. Microestrutura da região interior da junta brasada obtida por MEV para folga de 0,0 mm e tempo de brasagem de 12 min (a) 
UNS S32101, (b) UNS S32304, (c) UNS S32750 e (d) UNS S32101, (e) UNS S32304 e (f) UNS S32750 para o tempo de 32 min de 

brasagem e folga de 0,0 mm.

                                   (a)                                                                   (b)                                                                  (c)

                                   (d)                                                                   (e)                                                                  (f)
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No entanto, o AID UNS S32750 apresenta notoriamente a 
decomposição da fase ferrítica próxima à região de interface, 
indicada por setas nas figuras 4c e 4f. Esta decomposição, pelas 
suas características, corresponde à formação de fase sigma e 
austenita [5,6,], que é promovida pela concentração elevada de 
Cr e Mo na ferrita. Estes elementos de liga são fortes formadores 
de fase sigma. Devido a presença da interface ferrita/austenita 
a precipitação deda fase sigma pode iniciar-se ao redor de 6 
min na temperatura de 850oC [5,6], que pode ser o tempo de 
resfriamento da junta no forno após a brasagem. Contudo, este 
fenômeno não é observado nos AID’S baixa liga, uma vez que os 
teores de cromo e molibdênio são bem menores que os valores 
dos aços inoxidáveis superduplex.

3.2. Análise microestrutural da junta brasada através de 
microanálise por dispersão de energia (EDS)

A. Microestrutura da junta para folga máxima de 0,3 mm e 
tempo de brasagem de 12 min e 32 min

A figura 5 apresenta um conjunto de micrografias obtidas 
por MEV utilizando a técnica de elétrons retroespalhados. 
Estas imagens correspondem à região central da junta para os 

Tabela 2. Média dos valores da análise química por EDS das regiões indicadas na figura 5.

UNS Região
Composição Química (at.%) Relação

[(Ni+Cr)/P]
Relação
(Ni /P)Ni Fe Cr P Si

Tempo 12 min

S32101

a 57,96 27,05 13,31 1,46 0,22 - -

b 58,84 8,35 7,48 24,98 0,35 - 2,36

c 30,28 8,02 29,37 32,15 0,18 1,86 -

S32304

a 60,56 24,30 12,81 1,42 0,92 - -

b 58,18 8,67 8,39 23,07 1,69 - 2,52

c 29,75 7,27 29,44 31,77 1,77 1,86 -

S32705

a 64,80 22,11 10,72 1,48 0,89 - -

b 58,53 7,23 9,51 23,09 1,64 - 2,53

c 31,36 6,10 28,77 31,88 1,89 1,89 -

Tempo 32 min

S32101

a 63,99 23,99 9,41 1,37 1,24 - -

b 57,55 9,66 8,71 22,20 1,89 - 2,59

c 28,79 8,55 29,95 30,59 2,62 1,92 -

S32304

a 58,35 26,22 12,59 1,60 1,24 - -

b 58,25 12,08 8,31 19,85 1,51 - 2,93

c 29,15 8,55 30,37 29,82 2,11 1,99 -

S32705

a 68,01 18,64 11,27 1,11 0,96 - -
b 60,88 6,66 9,05 21,85 1,56 - 2,78

c 33,10 4,95 28,92 31,38 1,65 1,97 -

três tipos de AID’S. Estabelecendo-se um comparativo entre 
as fases formadas após a brasagem dos três tipos de AID’S e 
considerando-se os dois tempos de processamento, constatou-
se a formação de três fases distinguíveis pelo contraste que 
apresentam.  A fase cinza clara marcada como “a” corresponde 
à solução sólida rica em níquel (γ-Ni), as fases de tonalidade 
cinza intermediária e escura, identificadas pelas letras “b” e “c” 
respectivamente, são compostos intermetálicos com altos teores 
de fósforo, como pode ser verificado na tabela 2. Esta tabela 
apresenta a análise química em átomos % obtidas por EDS dos 
pontos assinalados na figura 5. 

Quando comparada a microestrutura da junta brasada nos 
dois tempos de processamento para cada tipo de AID, observa-
se a transição na morfologia das fases. Para o tempo de 12 
minutos (fig. 5a, 5b e 5c) a distribuição das fases não apresenta 
uniformidade podendo-se observar a maior proporção da 
solução rica em níquel, além de zonas eutéticas indicadas na fig. 
5a e 5c. Já, para o tempo de brasagem de 32 minutos a fração 
volumétrica das fases é alterada. Assim, as fases identificadas 
pelas letras “a” e “c” coalescem e o formato é alterado, enquanto 
que a fase “b” diminui conforme o tempo de brasagem aumenta, 
já que este é um intermetálico proveniente do metal de adição.

A tabela 2 apresenta a média dos valores da composição 
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química obtida por EDS em cinco pontos diferentes para cada 
fase indicada na figura 5, para cada junta brasada de AID. Além 
disso, também é apresentada a relação “(Ni+Cr)/P” e “Ni/P” 
para as fases “b” e “c” respectivamente.

De acordo com a composição química e conforme foi 
discutido anteriormente, a fase “a” trata-se da solução rica 
em níquel, também chamada de γ-Ni. Verifica-se também 
que a composição química das fases “b”, assim como “c” 
apresentam teores altos de fósforo. Baseados na relação “Ni/P” 
e “(Ni+Cr)/P”, nota-se que a diminuição do fósforo nas fases 
“b” e “c” de um tempo de 12 minutos para o tempo de 32 
minutos, corresponde à dissolução do mesmo, promovida pelo 
maior tempo de difusão, formando fases de maior estabilidade. 
Pode-se estabelecer também, por meio da relação “Ni/P” e 
“(Ni+Cr)/P” e a estequiometria dos compostos que a fase “b” 
poderia ser identificada como um fosfeto do tipo Ni5P2. De igual 
forma, a região “c” pode tratar de fosfetos do tipo Ni2P.

Comparando-se o teor de fósforo para todos os AID’S 
estudados nota-se que existe uma redução no teor de fósforo 
conforme o tempo de brasagem é aumentado, aumentando as 
razões “Ni/P” e “(Ni+Cr)/P”. Estes resultados confirmam o que 
foi discutido anteriormente com relação à difusão de fósforo para 
fora da liga, na direção contrária ao gradiente de concentração 
de fósforo.

A. Microestrutura da junta para folga de 0,0 mm e tempo de 
brasagem de 12 min e 32 min

A figura 6 mostra micrografias obtidas por MEV utilizando 

Tabela 3. Média dos valores da análise química por EDS das regiões indicadas na figura 6.

UNS Região
Composição Química (at.%) Relação

[(Ni+Cr)/P]Ni Fe Cr P Si
Tempo 12 min

S32101
A 40.66 40.35 16.73 1.83 0.43 -
B 17.85 22.12 34.99 24.76 0.30 2,13
C 21,80 15.08 29.57 33.30 0.26 1,54

S32304
A 40,27 40,72 17,23 1,47 0,31 -
B 15,48 22,31 37,07 24,65 0,49 2,13
C 21,69 16,53 29,51 31,44 0,83 1,63

S32750
A 42,53 37,73 17,86 1,12 0,75 -
B 16,96 19,65 39,10 23 1,30 2,44
C 25,23 14,93 29,37 29,09 1,39 1,88

Tempo 32 min

S32101
A 39,83 41,04 16,71 1,11 1,31 -
B 20,22 17,92 29,78 30,10 1,97 1,66

S32304 A 26,83 50,51 20,26 1,21 1,19 -
B 10,29 27,03 40,05 20,98 1,65 2,39

S32750*
A 29,59 28,29 15,96 1,28 1,03 -
B 16,50 12,06 27,10 24,23 1,55 1,80
C 26,79 20,98 25,83 22,23 1,60 2,34

*Para este aço detectou-se a presença de molibdênio para o tempo de 32 min, com valores de A=1,73 at%, B=2,75at% e C=2,57at%.

Figura 7. Comparativo dos difratogramas da junta brasada para 
os três AID’s (UNS S32101, UNS S32304 e UNS S32101). 
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elétrons retroespalhados da região da junta brasada nos três tipos 
de AID’S, para os dois diferentes tempos de brasagem. Constata-
se que, a região da interface entre o metal base e o metal de 
adição, está isenta de precipitados. Contudo, existe evidência de 
decomposição da fase ferrítica no AISD UNS S32750. Verifica-
se que, pela sua morfologia e localização, trata-se da fase sigma, 
corroborando-se a análise previa feita por microscopia óptica.

Nas figuras 6a, 6b e 6c observa-se que a região da junta 
para os três tipos de AID’S está constituída por três fases, a 
fase contínua “A”, que corresponde à solução sólida rica em 
níquel, a fase “B” e a fase “C”, identificados como compostos 
intermetálicos com consideráveis teores de fósforo, como se 
observa na tabela 3. A distribuição dos compostos intermetálicos 
é dada de forma contínua ao longo da zona central da junta, fato 
atribuído ao pouco tempo de brasagem (12 minutos).

Por outro lado, observa-se nas figuras 6d e 6f correspondentes 
aos AID’S baixa liga, a presença de duas fases na junta brasada. 
A microestrutura da junta é constituída pela fase contínua “A”, 
que é a fase que constitui a grande parte da junta, e a fase “B”, 
distribuída em pequenas ilhas no centro da junta. Esta fase “A” 

Tabela 4. Resumo das fases identificadas por difração de raios X nas juntas brasadas com 0,3 mm de folga máxima e com tempo de 
brasagem de 32 min.

UNS Fases identificadas

S32101 γ-Ni Ni2P - Ni5P2 - Cr12P7 -

S32304 γ-Ni Ni2P Ni3P Ni5P2 Cr2P Cr12P7 -

S32750 γ-Ni - Ni3P Ni12P5 Cr3P - Cr1.2Ni0.8P

é identificada como a solução sólida rica em níquel e a fase “B” 
identificada como um composto intermetálico com altos teores 
de fósforo. A quase inexistência de compostos intermetálicos na 
junta está relacionada ao prolongado tempo de brasagem que 
promoveu um maior tempo de solidificação isotérmica, que 
influenciou no crescimento da solução sólida. Já, na figura 6e a 
qual corresponde ao AISD, observa-se a presença de três fases 
que constituem a junta, sendo as fases “A” e “B” as mesmas 
indicadas nos AID’S baixa liga, e a fase “C” corresponde a uma 
fase intermetálica rica em fósforo. Esta fase foi unicamente 
observada na brasagem do AISD.

A tabela 3 apresenta a média dos valores da composição 
química obtida por EDS em três pontos diferentes para cada fase 
como indicada na figura 6 para cada junta brasada de AID. Além 
disso, também é apresentada a relação “(Ni+Cr)/P” e “Ni/P” 
para as fases “B” e “C” respectivamente.

De acordo com a composição química e, como foi discutido 
anteriormente, a fase “A” trata-se da solução rica em níquel 
também chamada de γ-Ni. Pode-se estabelecer também, por 
meio da relação “(Ni+Cr)/P” e a estequiometria dos compostos 

Figura 8. Análise química por EDS da fase identificada da junta brasada com 0,3 mm de folga e com tempo de brasagem de 32 min 
para o aço UNS S32750.
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que as fases “B” e “C” poderiam ser identificadas como fosfetos 
Ni2P, Ni12P5 ou Cr2P e Cr3P. 

1.3 Difração de Raios X

A figura 7 mostra os difratogramas obtidos para a região 
brasada nos três diferentes AID’S, isto é, UNS S32101, UNS 
S32304 e UNS S32507, com as fases detectadas em maior 
fração volumétrica.

Em todos os corpos-de-prova dos aços inoxidáveis duplex 
estudados foi identificada a fase γ-Ni, que é a solução sólida Ni-
Cr-Fe, rica em níquel. 

O difratograma do AID baixa liga UNS S32101 apresentou 
as fases Ni2P, Ni5P2 e Cr12P7. 

Com relação ao difractogramas do aço duplex baixa liga 
UNS S32304, foram identificadas as fases Ni2P, Ni3P, Ni12P5, 
Cr2P e Cr12P7.

De igual forma os fosfetos Ni3P, Ni12P5, Cr2P foram 
identificados na junta brasada do AISD UNS S32750. 
Identificou-se também uma fase ternária Cr1.2Ni0.8P. A tabela 4 
resume as fases encontradas nas juntas brasadas dos três aços 
inoxidáveis duplex.

Analisando-se a tabela 4 nota-se que as fases presentes 
dependem da concentração de fósforo na junta, ao seu volume 
além de questões relacionadas à cinética das transformações de 
fase no interior da junta brasada. Por exemplo, o intermetálico 
Ni3P apresenta uma concentração de fósforo menor que o Ni5P2 
e o Ni2P. A presença de Ni3P sugere uma maior dissolução 
do metal base no metal de solda da junta brasada em função 
da folga da junta. Assim, uma folga máxima de 0,3 mm tem 
uma maior concentração de fósforo, conforme pode ser 
observado comparando-se as concentrações de fósforo nas fases 
identificadas pelas letras “b” e pela letra “c”.

B. Caracterização do metal de base na interface da junta 
para folga máxima de 0,3 mm e tempo de brasagem de 12 min 
e 32 min

A caracterização da junta brasada na interface entre o metal 
de solda e o metal de base mostrou somente para o aço UNS 
S32750 a precipitação de uma fase intermetálica no metal base. 
A composição química desta fase está apresentada na figura 8.

Com base na figura 8, a composição química mostra que a 
fase precipitada é rica nos elementos Fe, Cr e Mo, indicando 
a presença de fase sigma, conforme resultados obtidos 
anteriormente para este aço [8]. Esta fase foi encontrada devido 
ao ciclo térmico de resfriamento da brasagem. Ela também está 
relacionada ao sigma equivalente [5,6,8,21], que é função dos 
teores de cromo, molibdênio e silício do metal base. A presença 
de níquel atrasa a precipitação desta fase nos aços inoxidáveis 
duplex [5,6,8].

4 . Conclusões

Tendo em vista as técnicas experimentais utilizadas pode-se 
concluir que:

a) As juntas brasadas dos AID’S UNS S32101, UNS S32304 e 
UNS S32750 com adição BNi-7, nas condições empregadas, 
não apresentaram a formação de fases ricas em fósforo no 
metal de base, adjacente à região brasada.

b) A junta com folga de 0,3 mm apresentou a fase γ-Ni continua 
na zona de ligação e fases intermetálicas contínuas no centro 
da junta, mostrando que esta abertura não é ideal para a 
brasagem. O aumento do tempo de brasagem para esta folga 
mostrou um aumento no volume de fases intermetálicas no 
centro da junta.

c) A junta com folga de 0,0 mm apresentou a fase γ-Ni continua 
na zona de ligação somente para tempos de brasagem de 
32 min, indicando que a difusão do fósforo para fora da 
junta pode ser um dos motivos destas fases intermetálicas 
não serem contínuas no centro da junta. Assim, o tempo de 
brasagem de 32 min e a folga de 0,0 mm mostraram-se como 
condições ideias para a brasagem do ponto de vista somente 
da junta brasada, não para metal base.

d) A fase precipitada na zona de ligação da junta brasada do 
aço inoxidável superduplex tem composição muito próxima 
da fase sigma, que pode ter se formado durante os ciclos de 
resfriamento da junta no forno, após a brasagem.
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