
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

ERNANDES MARCOS SCOPEL 

 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DAS FASES NO AÇO INOXIDÁVEL SUPER DUPLEX UNS S32750 

SUBMETIDO À VARIAÇÃO DE APORTES TÉRMICOS NO LIMITE DA 

DISSOLUÇÃO DA FASE SIGMA 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2021



ERNANDES MARCOS SCOPEL 

 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO DAS FASES NO AÇO INOXIDÁVEL SUPER DUPLEX UNS S32750 

SUBMETIDO À VARIAÇÃO DE APORTES TÉRMICOS NO LIMITE DA 

DISSOLUÇÃO DA FASE SIGMA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologias Sustentáveis do Instituto Federal do Espírito Santo, 

como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em 

Tecnologias Sustentáveis. 

 

Área de Concentração: Desenvolvimento de Produtos e 

Processos Sustentáveis 

 

Linha de pesquisa: Tecnologias Sustentáveis em Materiais e 

Processos 

 

Orientador: Prof. Dr. André Gustavo de Sousa Galdino 

 

Coorientador: Prof. Dr. Temístocles de Sousa Luz 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 
(Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal do Espírito Santo) 

    

  

S442e Scopel, Ernandes Marcos. 
       Evolução das fases no aço inoxidável super duplex UNS S32750 

submetido à variação de aportes técnicos no limite da dissolução da fase sigma 

/ Ernandes Marcos Scopel. – 2021. 
       106 f. : il. ; 30 cm. 
  

       Orientador: André Gustavo de Sousa Galdino.       
      Coorientador: Temístocles de Sousa Luz. 

 
       Dissertação (mestrado) – Instituto Federal do Espírito Santo, Programa de 

Pós-graduação em Tecnologias Sustentáveis, Vitória, 2021.  
  

       1. Aço inoxidável. 2. Aços austeníticos. 3. Aço -  Resistência de materiais. 

4. Metais – Tratamento térmico. 5. Diagramas de fase. 6. Termodinâmica I. 

Galdino, André Gustavo de Sousa. II. Luz, Temístocles de Sousa . III. Instituto 

Federal do Espírito Santo. IV. Título. 
 

                                                                          CDD 21 – 671.36 
Elaborada por Bruno Giordano Rosa – CRB-6/ES - 699  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho....... 

A minha esposa Claudia, a minha filha Beatriz e a toda minha 

Família, que ao longo desse percurso sempre me apoiaram e 

sempre estiveram comigo. 

  



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a DEUS TODO PODEROSO, por me conceder sabedoria, paciência 

e muita força para usar os obstáculos como degraus para chegar até esse momento de Sucesso 

(Meu SENHOR JESUS, Eu acredito em Vós; Meu SENHOR JESUS, Eu acredito em Vós; Meu 

SENHOR JESUS, Eu acredito e espero em Vós). 

Ao meu orientador, Prof. Dr. André Gustavo de Sousa Galdino, pelas orientações, apoio e pelas 

diversas horas em conversas, pessoalmente e por telefone, que foram essenciais no norteio desse 

estudo, principalmente, por confiar em minha capacidade de desempenhar esse trabalho 

proposto e pela amizade desenvolvida ao longo deste caminho percorrido. 

A minha esposa Claudia, a minha filha Beatriz, aos meus Pais Sr. Fiorencio A. Scopel e Sra. 

Merci B. Scopel, meus irmãos Everaldo, Edna e Edson (in memoriam), por todos os incentivos, 

carinhos e amor dado nos momentos de dificuldades; e por compreenderem os momentos de 

ausências. 

Ao meu coorientador, Prof. Dr. Temístocles de Sousa Luz, pelas orientações, dicas, sugestões 

propostas e conversas que ajudaram na execução deste trabalho. 

À Prof.ª. Dra. Glória Maria de Farias Viégas Aquije, pela ajuda e orientações nas análises 

microscópicas. 

Ao Prof. Dr. Felipe Fardin Grillo, pela ajuda e orientações nas análises das simulações 

termocomputacionais. 

Aos técnicos de laboratórios do IFES, Ricardo Salvador Boldrini e Elvis Pantaleão Ferreira, 

que não mediram esforços para a realização das análises microscópicas neste momento de 

pandemia. 

Aos professores do PPGTECS, por todo conhecimento transmitido na realização do mestrado. 

Aos meus colegas e professores do IFES / Campus Aracruz, Antônio Ricardo Grippa Satiro, 

João Alberto Fioresi Altoé, Leandro Bitti Santa Anna, Samuel Berger Velten e Warlen Alves 

Monfardini, por todo apoio, ajuda e colaboração dada na execução da pesquisa.  

Às Diretorias Gestoras dos Campi Aracruz, Santa Teresa e Vitória do IFES, pela 

disponibilidade e acesso aos Laboratórios de Materiais e Cerâmicas para realização da pesquisa. 

E a todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ser ator ou atriz principal no teatro da vida não significa 

não falhar ou não chorar, mas ter habilidade para refazer 

caminhos, coragem para reconhecer erros, humildade para 

enxergar nossas limitações e força para deixar de ser 

aprisionado pelos pensamentos pessimistas e emoções 

doentias.......” por Augusto Cury. 

E acrescento ainda, para nos momentos que estiveres nos 

limites de vossas forças....... 

Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: “Vinde a 

mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso 

dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós 

o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde 

de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo 

é suave e o meu fardo é leve........” (Mt 11, 28 – 30).  



RESUMO  

 

Os aços inoxidáveis super duplex (SDSS) apresentam propriedades mecânicas e resistência à 

corrosão superiores em comparação aos outros aços inoxidáveis comerciais para uso industrial. 

Contudo, é importante destacar que quando esses aços são submetidos a temperaturas entre 400 

e 1010 °C, esses podem ser afetados pela presença de fases deletérias, como a fase sigma e o 

carboneto de cromo. Em algumas situações, as presenças desses precipitados podem contribuir 

para a redução das propriedades, como a resistência à corrosão em virtude da degradação da 

camada passiva. Assim, esta pesquisa teve como objetivo analisar a evolução das fases no aço 

inoxidável super duplex UNS S32750, no limite da dissolução da fase sigma, com tratamento 

de envelhecido em 850, 900 e 950 °C por 10, 100 e 1000 min, resfriado em água e ao forno 

para amostras envelhecidas nas três temperaturas por 1000 min. A microdureza superficial e 

das fases, bem como a fração volumétrica dessas, foram mensuradas para avaliar a influência 

do tratamento de envelhecimento sobre a precipitação dessas fases secundárias. Foi observado 

um aumento da microdureza superficial com o aumento das temperaturas e tempos de 

envelhecimento, com máxima medição em 418 ± 4 HV0,5 para a amostra TEF 850/1000. Em 

relação à fração volumétrica da fase sigma, essa manteve-se aproximadamente estável para as 

amostras envelhecidas em 1000 minutos, independentemente do método de resfriamento. E ao 

analisar os resultados dos tamanhos médios dos grãos das fases e do precipitado da fase sigma, 

esses apresentaram similaridade na evolução do perfil dos tamanhos na comparação entre as 

três temperaturas estudadas. Esses resultados colaboram para melhorar o entendimento da 

precipitação da fase sigma, de modo a contribuir na escolha dos parâmetros adequados para os 

processos de soldagens do SDSS UNS S32750. 

 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável superduplex; Transformação de fases; Termodinâmica 

computacional; Tratamentos térmicos de envelhecimento. 

  



ABSTRACT 

 

Super duplex stainless steels (SDSS) have superior mechanical properties and corrosion 

resistance compared to other commercial stainless steels for industrial use. However, it is 

important to highlight that when these steels are subjected to temperatures between 400 and 

1010 °C, they can be affected by the presence of deleterious phases, such as the sigma phase 

and chromium carbide. In some situations, the presence of these precipitates can contribute to 

the reduction of properties, such as corrosion resistance due to the degradation of the passive 

layer. Thus, this research aimed to analyze the evolution of the phases in super duplex stainless 

steel UNS S32750, at the limit of dissolution of the sigma phase, with aged treatment at 850, 

900 and 950 °C for 10, 100 and 1000 min, cooled in water and furnace for samples aged at three 

temperatures for 1000 min. The surface and phase microhardness, as well as their volumetric 

fraction, were measured to evaluate the influence of the aging treatment on the precipitation of 

these secondary phases. An increase in surface microhardness was observed with increasing 

temperatures and aging times, with a maximum measurement of 418 ± 4 HV0.5 for the TEF 

850/1000 sample. Regarding the sigma phase volume fraction, it remained approximately stable 

for samples aged in 1000 minutes, regardless of the cooling method. And when analyzing the 

results of the mean grain sizes of the phases and of the precipitate of the sigma phase, these 

presented similarity in the evolution of the size profile in the comparison between the three 

studied temperatures. These results collaborate to improve the understanding of the 

precipitation of the sigma phase, in order to contribute to the choice of the adequate parameters 

for the welding processes of the SDSS UNS S32750. 

 

 

Keywords: Superduplex stainless steel; Phase transformation; Computational thermodynamics; 

Thermal aging treatments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento tecnológico de novas ligas de aço, bem como o aperfeiçoamento das 

técnicas de manufatura e de seus processos de fabricação, permitiu a produção dos aços 

inoxidáveis duplex (Duplex Stainless Steels – DSS), que vêm assumindo papel de destaque na 

área industrial. A aplicação das ligas de aços inoxidáveis superduplex (Superduplex Stainless 

Steels – SDSS) abrange um extenso campo industrial, destacando-se, por exemplo, os setores 

da indústria petroquímica, exploração de petróleo e gás (onshore e offshore) e a indústria 

química, uma vez que suas propriedades de resistência mecânica e resistência à corrosão são 

muito superiores em relação aos demais aços inoxidáveis comerciais para uso industrial. 

O aço inoxidável superduplex UNS S32750 é uma liga com microestrutura composta de uma 

matriz ferrítica e austenítica, com proporção de aproximadamente 50% para cada fase. Essa 

estrutura confere ao aço as seguintes propriedades: melhor condutividade se comparada às ligas 

austeníticas, alta tenacidade, baixo coeficiente de expansão térmica, boa resistência mecânica, 

considerável soldabilidade e, principalmente, resistência à corrosão, em particular à corrosão 

por pite e por fresta, em comparação aos aços inoxidáveis ferríticos e aos aços inoxidáveis 

austeníticos. 

As aplicações mais preponderantes dos SDSS ocorrem em ambientes com alta taxa de 

concentração de cloreto de sódio, como, por exemplo, em dutos para escoamento de óleo e gás, 

maquinário para movimentação de materiais ricos em cloretos e em vasos de armazenamento 

para a indústria química e petroquímica. Para a confecção dos dutos, tanques e equipamentos, 

esses materiais passam por processos de manufatura e muitos desses necessitam de aporte 

térmico, tal como observado nos diversos tipos de processos de soldagem (SMIDERLE et al., 

2014; TAVARES et al., 2018).  

Destaca-se a importância de evoluir os conhecimentos sobre o comportamento microestrutural, 

e como isso afeta as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dessas ligas, 

contribuindo, assim, para melhor aplicabilidade desse material nos processos de manufatura. 

Dentre os principais desafios enfrentados na elaboração de aços especiais por pesquisadores e 

fabricantes, ressalta-se a produção do aço inoxidável com baixa taxa de precipitados, o que 

ajuda a minimizar a corrosão por pite. Contudo, algumas fases, tais como: a fase sigma (), a 

fase chi (χ), a austenita secundária (γ2), carbonetos e nítretos de cromo (M7C3, M23C6, CrN e 

Cr2N) tendem a se formar durante a soldagem (KIM et al., 2015). Várias pesquisas têm sido 
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realizadas com os SDSS com o objetivo de obter um equilíbrio de fase ideal, a fim de observar 

a influência desses precipitados nas propriedades mecânicas e eletroquímicas destes aços 

(DANDEKAR et al., 2018; DEVENDRANATH RAMKUMAR et al., 2015; EGHLIMI et al., 

2015; PÉREZ et al., 2016; ZHANG et al., 2016).  

A precipitação da fase sigma provoca a redução das propriedades mecânicas e da resistência 

eletroquímica das ligas DSS e SDSS, ocasionando corrosão pontual em áreas adjacentes aos 

nucleados, o que acontece principalmente por se tratar de uma fase enriquecida em Cr e Mo. A 

influência do envelhecimento no crescimento da fase , com o aumento do tempo e da 

temperatura de tratamento, proporciona a mudança da morfologia de fase de coral em blocos. 

A importância do estudo desse comportamento e dos aspectos das fases podem ser observadas 

em diversos estudos (CHEN; WENG; YANG, 2002; HOSSEINI et al., 2018a; LI et al., 2018; 

MA et al., 2017; MARQUES; SANTOS, 2016; TAVARES et al., 2018; ZHANG et al., 2016) 

e aprofundamentos são necessários para o melhor entendimento dos fenômenos e implicações 

nas propriedades tecnológicas dessas ligas. 

O objetivo desta pesquisa é compreender os métodos de nucleação dessas fases durante a 

entrada de energia proveniente dos processos de manufatura. E, nesse contexto, este trabalho 

pretende investigar a evolução das fases presentes no aço inoxidável superduplex UNS S32750 

submetido à variação de aportes térmicos, no limite da dissolução da fase sigma, por meio de 

análises de termodinâmica computacional, análises de calorimetria exploratória diferencial, 

tratamento térmico de envelhecimento e análise microestrutural. 

Sendo assim, este trabalho pôde permitir uma melhor compreensão do comportamento da fase 

sigma no seu limite da dissolução, o que pode contribuir para estabelecer parâmetros de aportes 

térmicos adequados nos processos de manufatura, com o intuito de minimizar as falhas 

decorrentes da presença dessa fase na microestrutura dos componentes fabricados.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Investigar a evolução das fases presentes no aço inoxidável superduplex UNS S32750 

submetido à variação de aportes térmicos no limite da dissolução da fase sigma, a partir de 

análises térmicas computacionais e experimentais, e análise microscópica. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral será perseguido por meio dos seguintes objetivos específicos: 

➢ Investigar os precipitados nucleados no SDSS, a partir da utilização do software 

FactSage® 7.2; 

➢ Identificar a faixa de temperatura de formação das fases e precipitados presentes do 

SDSS UNS S32750, por meio da técnica de Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC); 

➢ Avaliar os efeitos dos tratamentos térmicos de solubilização e envelhecimento nas fases 

presentes nos precipitados, bem como suas morfologias;  

➢ Correlacionar os resultados obtidos nas análises microestruturais com fases e os 

precipitados identificados. 

 

 

  



22 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 AÇOS E SUAS LIGAS 

 

Os aços são ligas de ferro e carbono, com teor desse segundo elemento normalmente inferior a 

2,11%p, podendo ainda apresentar outros elementos de liga em concentrações mensuráveis. Os 

aços mais comuns fabricados e comercializados atualmente são classificados de forma 

simplista, de acordo com a concentração de carbono, em aços de baixo, médio e alto teor de 

carbono. Existem diversas ligas com diferentes composições e/ou tratamentos térmicos, que 

propiciam propriedades mecânicas particulares à liga de aço. É importante ressaltar a 

suscetibilidade à variação do teor de carbono, que nos aços comerciais é inferior a 1,0%p (ASM 

INTERNATIONAL, 1990) 

Os produtos semi-acabados de aço, tais como barras, chapas e perfis, são produzidos a partir de 

tarugos provenientes de dois processos: lingotamento convencional e lingotamento contínuo. 

Os aços produzidos por lingotamento contínuo podem ser classificados conforme apresentado 

na Figura 1 (ASKELAND; WRIGHT, 2017; ASM INTERNATIONAL, 1990; SILVA; MEI, 

2010). 

 

Figura 1 – Fluxograma da classificação das ligas de aço. 

 

Fonte: adaptado de ASM international (1990) e Askeland e Wright (2017). 
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Os aços ao carbono comuns são ligas de ferro e carbono com concentrações residuais de outros 

elementos, que para essa liga são considerados impurezas, como, por exemplo, o manganês. Os 

aços ligas são soluções de ferro, elementos de liga e carbono, sendo que, em vários casos, o teor 

de carbono pode chegar a percentuais insignificantes, e os elementos de liga são 

propositalmente adicionados em concentrações específicas a fim de propiciar propriedades 

mecânicas e químicas distintas (ASKELAND; WRIGHT, 2017; ASM INTERNATIONAL, 

1990; SILVA; MEI, 2010). 

Tratando-se especificamente da classe do material que será investigado nesse trabalho, os aços 

inoxidáveis, de maneira geral, constituem uma classe de aços liga estruturados nos seguintes 

constituintes: FeCr, FeCrC e FeCrNi. As ligas de aço para serem consideradas inoxidáveis, 

precisam conter um percentual mínimo de cromo que propicie a formação de uma camada de 

passivação de óxido na superfície do metal que contribuirá para a prevenção da oxidação e da 

corrosão do material. O teor de cromo costuma variar entre 10,5 e 12%p (ASKELAND; 

WRIGHT, 2017; ASM INTERNATIONAL, 1990; SILVA; MEI, 2010). Os aços inoxidáveis, 

segundo a ASM International (1990), são divididos, observando-se a microestrutura 

constituinte, nas seguintes subclasses: ferríticos, martensíticos, austenítico, endurecidos por 

precipitação e ferríticos/austeníticos (duplex). 

Os aços inoxidáveis ferríticos e austeníticos (duplex) são ligas de Fe-Cr-Ni que possuem uma 

microestrutura estável em equilíbrio de 1:1 de ferrita (CCC) e austenita (CFC). Contudo, essa 

liga apresenta teores mensuráveis de nitrogênio, molibdênio, manganês, cobre, silício e 

tungstênio, que são adicionados para propiciar um equilíbrio entre as fases, bem como 

aprimorar as propriedades mecânicas e eletroquímicas (ASM INTERNATIONAL, 1990). 

Considerando que o objeto de estudo deste trabalho está incluso nessa classe dos tipos de aços 

inoxidáveis, os outros tipos de não serão abordados.  

 

 

3.2 AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS E AUSTENÍTICOS 

 

Os aços inoxidáveis duplex são endurecidos por solução sólida e têm sua resistência aumentada 

por trabalho a frio, apresentando grandes restrições a serem tratadas termicamente. Por esse 

motivo, é preciso fazer um controle bem criterioso, que deve levar em consideração a 

composição química e o tratamento térmico a ser efetuado, para que se torne possível obter 
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duas fases na liga (50% de fase ferrítica e 50% de fase austenítica, aproximadamente). Isso 

proporcionará um aço inoxidável com melhores propriedades mecânicas, resistência à corrosão, 

conformabilidade e soldabilidade em comparação com os demais aços inoxidáveis, como 

consequência, principalmente, dos elevados teores de cromo e níquel na composição da liga 

(ASM INTERNATIONAL, 1990; SILVA; MEI, 2010). 

Um parâmetro que é utilizado constantemente para a classificação das ligas resistentes à 

corrosão (CRAs) é o Número Equivalente de Resistência a Pite (PREN). Para estabelecer a 

intensidade do PREN utilizam-se para os aços inoxidáveis super duplex as fórmulas 

apresentadas nas Equações (1) e (2), considerando que o índice k pode variar de 10 a 30 

(NILSSON, 1992; PADILHA; RIOS, 2002; TAVARES et al., 2018). 

𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 +  3,3 (% 𝑀𝑜) + 𝑘(% 𝑁)           (1) 

𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 +  3,3 (% 𝑀𝑜 + 0,5 (% 𝑊)) + 𝑘(% 𝑁)         (2) 

A partir das equações de PREN, estabelece-se a intensidade, e é possível identificar em quatro 

subclasses os aços inoxidáveis austenítico-ferríticos:  

➢ Aços duplex enxuto; 

➢ Aços duplex   (PREN ≥ 30); 

➢ Aços superduplex  (PREN ≥ 40); 

➢ Aços hiper duplex  (PREN ≥ 48). 

As ligas resistentes à corrosão são regularmente escolhidas por meio do valor de PREN. Apesar 

disso, é necessário ter alguns cuidados, uma vez que as características microestruturais podem 

reduzir de forma considerável a resistência à corrosão por pite nos DSS e nos SDSS, mesmo 

que seu PREN apresente um valor alto. Os impactos das fases deletérias, destacando-se os 

nitretos de cromo e intermetálicos (fase , fase 2, fase χ), os teores residuais de enxofre e 

carbono e a influência da microestrutura não são considerados ao estabelecer o valor de PREN. 

As propriedades mecânicas dos DSS e dos SDSS podem ser demasiadamente afetadas se a 

microestrutura apresentar essas fases deletérias, como apresentado em alguns trabalhos que 

mostram a relevância da microestrutura considerando esses fatores (GUPTA et al., 2018; 

HOSSEINI et al., 2018b; TAVARES et al., 2018). 

Segundo Silva e Mei (2010) descrevem que, em 1975, houve um esforço entre a ASTM 

(American Society for Testing and Materials) e a SAE (Society of Automotive Engineers) para 

organizar um sistema único de especificação de metais e suas ligas, sendo, assim, editada a 
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UNS (Unified Numbering System), de acordo com a norma ASTM E-527, com última revisão 

em 2016. Essa norma utiliza uma letra seguida de cinco algarismos, observando que a letra 

indica a família do metal ou liga e os algarismos identificam a liga indicada. A SAE normalizou 

para os aços a mesma especificação numérica da UNS. A Tabela 1 apresenta as principais ligas 

de aços utilizadas na atualidade e o PREN de cada uma dessas ligas, considerando que esse 

valor de PREN varia de acordo com o teor dos elementos de liga que constituem a composição 

química de cada um dos aços indicados. 

 

Tabela 1 – Ligas de aços mais utilizadas e seu PREN. 

Norma Americana 

(UNS) 

Norma Europeia 

(EM) 
PREN 

Ligas Lean 

S32304 1.4362 25 

S32404 - 31 

Standard 22%p Cr 

S31803 1.4462 34 

S32205 1.4462 35 

Alta Liga 

S31200 - 38 

S32550 1.4507 38 

S32950 - 36 

Aços Superduplex 

S32520 1.4507 41 

S32750 1.4410 41 

S32760 1.4501 >40 

S39274 - 42 

Fonte: Adaptado de (GUNN, 2003). 

 

 

3.3 AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX (SDSS) 

 

Como já abordado anteriormente, os aços inoxidáveis superduplex (SDSS) apresentam uma 

microestrutura constituída por duas frações equilibradas de ferrita e austenita, em uma 

proporção de aproximadamente 50% para cada. Essa distribuição microestrutural permite ao 
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aço ser dotado de alta condutividade térmica, alta tenacidade, baixo coeficiente de expansão 

térmica, boa resistência mecânica, considerável soldabilidade, e principalmente, resistência à 

corrosão, destacando-se pontualmente as corrosões por pite e por fresta. Sendo assim, esses 

aços são aplicados em diversos projetos no ambiente químico-industrial, principalmente por 

causa de combinação excepcional entre propriedades mecânicas e resistência à corrosão 

(HOSSEINI et al., 2018c, 2018a, 2019; ZHANG et al., 2017a). Na Figura 2 é possível observar 

a microestrutura do aço inoxidável superduplex UNS S32750, destacando-se as ilhas de 

austenita na matriz ferrítica. 

  

Figura 2 – Micrografia do Aço Inoxidável Superduplex UNS S32750. 

 

Fonte: (PETTERSSON et al., 2015). 

 

Pesquisas sobre essa liga vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos com o intuito de se obter 

aprimoramentos dos aspectos relativos tanto às propriedades de soldabilidade, quanto às 

propriedades de resistência à corrosão, com relação aos elementos de liga presentes na mesma. 

Na Tabela 2 é possível observar a composição química do aço inoxidável superduplex UNS 

S32750, retirada das normas ASTM A790/A790M - 19 e Sandvik SAF 2507/13; logo, é 

possível destacar a concentração do cromo, níquel, molibdênio e manganês, elementos de liga 

com teores mais relevantes. 

 

Tabela 2 – Composição Química do Aço UNS S32750. 

 % C %Mn % P % S % Si % Cr % Ni % Mo % N % Cu 

Máximo  0,030 1,20 0,035 0,020 0,80 26,0 8,0 5,0 0,32 0,5 

Mínimo - - - - - 24,0 6,0 3,0 0,24 - 

Fonte: Adaptado das normas ASTM A790 / A790M/19 e Sandvik SAF 2507/13. 
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Alguns desses elementos de liga são capazes de promover a estabilização da fase ferrítica 

(chamados de elementos alfagênicos), como é o caso do cromo, do molibdênio e do silício, e 

de estabilizar a fase austenítica (os chamados elementos gamagênicos), como o níquel, 

nitrogênio, manganês, cobre e o carbono (LI et al., 2018; MAETZ et al., 2016; MARQUES; 

SANTOS, 2016; PETTERSSON et al., 2015; ZHANG et al., 2017b). 

O cromo é o elemento de liga fundamental para que o aço desenvolva a camada de passivação 

e passe a ser classificado como aço inoxidável. Esse constituinte é extraído do minério cromita 

(FeCr2O4), contendo aproximadamente 32,1% de FeO e 67,9% de Cr₂O₃ (GUNN, 2003; KIM 

et al., 2015; LI et al., 2018; ZHANG et al., 2017b) 

Diversos outros elementos contribuem para a formação do filme de passivação. No entanto, 

nenhum deles pode desenvolver a camada resistiva à corrosão. Além disso, esses colaboram 

para ampliar a resistência da liga, endurecendo as fases ferrítica e austenítica por solução sólida. 

Contudo, um elevado teor de cromo permite a solubilidade do nitrogênio na liga, e afeta 

diretamente as propriedades mecânicas, destacando a usinabilidade, e a soldabilidade, 

permitindo também a adaptação para a utilização da liga em determinadas faixas de temperatura 

(HOSSEINI et al., 2018b, 2018c). 

O molibdênio combinado ao cromo eleva a passividade dos aços inoxidáveis tornando maior a 

resistência à corrosão por pites, frestas e galvânica, especialmente em ambiente enriquecidos 

com agentes corrosivos, destacando os cloretos e ácidos redutores. Esse elemento também 

contribui para aumentar a resistência mecânica do aço (HA et al., 2015; MA et al., 2017). Não 

obstante, é um relevante elemento de liga que colabora para a resistência em componentes 

sujeitos à trabalhos em elevadas temperaturas de serviço. Entretanto, o molibdênio em altos 

teores combinados ao alto teor de cromo eleva a probabilidade na nucleação de compostos 

intermetálicos (GUNN, 2003). 

O nitrogênio é um elemento de liga que contribui para a elevação da resistência à corrosão por 

pites e favorece a estabilidade estrutural, pela nucleação de fase austenítica e majoração das 

propriedades de resistência mecânica da liga proveniente do endurecimento por solução sólida. 

É também importante ressaltar que o alto teor de nitrogênio permite uma melhor formação de 

austenita após os diversos tipos de processos de soldagem, o que confere boas propriedades 

mecânicas ao cordão de solda (HA et al., 2015; LI et al., 2018). Contudo, essa alta concentração 

pode ser prejudicial às propriedades mecânicas de fase ferrítica, levando à formação de nitretos 

com o aporte de energia em um tempo prolongado, por meio da difusão do nitrogênio com o 

cromo, precipitando CrN e Cr2N. Outro ponto relevante com relação ao nitrogênio nos aços 
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inoxidáveis ferríticos/austeníticos é que esse elemento de liga permite retardar o 

desenvolvimento da fase sigma () de sua microestrutura (GUNN, 2003; MA et al., 2019). 

Ao incluir o manganês na liga, este combina com o enxofre gerando um precipitado estável 

(sulfeto de manganês – MnS) o que minimiza a fragilização do aço, visto que os compostos de 

ferro e enxofre podem se formar nos contornos de grãos, provocando, assim, a fragilização do 

aço em altas temperaturas. Esse elemento de liga também é utilizado para aumentar a resistência 

mecânica e a dureza da liga. De acordo com Zhang et al. (2017b), o manganês em teores 

substanciais e associado ao nitrogênio atribui as mesmas características do níquel, reduzindo o 

custo de produção da liga, pois estará sendo utilizado uma quantidade menor de Ni. Entretanto, 

a substituição por completa do níquel pelo manganês mais nitrogênio não se torna possível na 

prática, devido a alta quantidade de nitrogênio necessária para isso. Vale ainda destacar que o 

manganês é um elemento de liga muito relevante, pois exerce a função de catalizador na 

nucleação da fase austenítica e eleva a solubilidade de nitrogênio na composição do aço (MA 

et al., 2017; MAETZ et al., 2016; PÉREZ et al., 2016).  

A adição do níquel contribuirá para a elevação das propriedades de resistência mecânica, do 

módulo de tenacidade, da resistência ao impacto e das características de fabricação de 

componentes manufaturados. O teor de níquel nos aços inoxidáveis superduplex pode variar de 

3,5 a 36%p, observando que, em proporções suficientes, esse estabiliza a austenita e se torna 

eficaz na regeneração da camada de passivação, essencialmente em meios redutores. Contudo, 

a elevação do teor de níquel também onera a produção dessa liga (MAETZ et al., 2016; ZHANG 

et al., 2017a). 

O silício proporciona o aumento da resistência à corrosão do aço exposto a trabalho em altas 

temperaturas, atuando na desoxidação e aumentando o limite de resistência à tração. Nos aços 

inoxidáveis o teor de silício deve sempre ser minuciosamente controlado, por mérito da sua 

característica de estabilizar os carbonetos e com isso não favorecer a formação de fases 

intermetálicas (BERECZ et al., 2015; GUNN, 2003; MAETZ et al., 2016). 

O carbono é um dos elementos de liga essenciais para a obtenção dos aços, mesmo que em 

percentuais mínimos, atuando diretamente no endurecimento da liga por meio do tratamento 

térmico. Esse elemento propicia o aumento da resistência mecânica em aplicações com 

temperaturas elevadas, porém, ao se combinar com o cromo, enfraquece a camada de 

passivação, formando M7C23 ou M23C6, o que compromete a resistência à corrosão (HOSSEINI 

et al., 2018b; KIM et al., 2015; MA et al., 2019). 
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3.3.1 Propriedades mecânicas do aço inoxidável superduplex  

 

As principais propriedades mecânicas do aço inoxidável superduplex UNS S32750 são 

apresentadas na Tabela 3. Destacam-se a elevada resistência mecânica; e elevada resistência à 

corrosão localizada em ambientes enriquecidos com cloretos, além de boa resistência à erosão 

e à fadiga, elevada absorção de energia ao impacto e boa soldabilidade, conforme observado 

por diversos estudos (DANDEKAR et al., 2018; EGHLIMI et al., 2015; KUMAR et al., 2017; 

OLIVEIRA et al., 2016; RAMKUMAR et al., 2017).  

 

Tabela 3 – Propriedades mecânicas do SDSS UNS S32750. 

Propriedades Mecânicas  UNS S32750 

Tensão no Limite de Proporcionalidade – (MPa)  492 ± 4,0  

Tensão no Limite de Resistência – (MPa)  875 ± 4,0 

Alongamento – (%) % 39,8 ± 0,8 

Resistência ao Impacto – (J)  96 ± 2,0 

Dureza 

Brinell HB 310 

Rockwell HRC 32 

Vickers HV 100 180 

Fonte: Adaptado (DANDEKAR et al., 2018; RAMKUMAR et al., 2017). 

 

A associação dessas propriedades no SDSS torna-o altamente empregável em equipamentos de 

processos nas indústrias químicas e petroquímicas, pois os projetos desenvolvidos com essa 

liga requerem menores espessuras de dimensionamento em comparação aos confeccionados 

com outra classe de aços inoxidáveis, sendo assim possível a redução do custo de investimento, 

uma vez que há uma diminuição do peso do material empregado (GUNN, 2003; NILSSON, 

1992; RAMKUMAR et al., 2017).  

De acordo com o estudo de Tavares et al. (2018), que analisou uma falha prematura em um 

flange de SDSS UNS S32750 em uma linha de descarga de água de uma plataforma offshore, 

ocorrida à devido uma severa corrosão por pite, provocando uma fenda circunferencial próximo 

a um cordão de solda, observou-se que o flange apresentava microestrutura não uniforme e 

precipitados grosseiros com grande quantidade de fase  precipitada na ferrita de forma 

intergranular. Ainda do ponto de observação microestrutural, verificou-se uma alta densidade 

de inclusões não metálicas complexas, por causa do processo de fundição do flange, que 
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propiciou locais preferenciais para a nucleação de fases intermetálicas, principalmente da fase 

sigma.  

A tenacidade ao impacto do flange na condição de como recebido apresentou apenas 7,0 J, com 

fratura frágil por clivagem e do tipo intergranular. Após o tratamento de solubilização, houve 

aumento da tenacidade ao impacto para 147 J com comportamento de fratura dúctil, em 

consequência, principalmente da dissolução da fase . Entretanto, seu menor valor de PREN e 

a alta densidade de inclusões comprometeram a resistência à corrosão, estando em uma 

referência menor do que o esperado para um aço inoxidável superduplex (TAVARES et al., 

2018).  

 

3.3.2 Tratamentos térmicos em aços inoxidáveis superduplex  

 

Os tratamentos térmicos têm o objetivo de remover as tensões, reduzir a dureza, aumentar a 

resistência mecânica e melhorar a ductilidade, usinabilidade, resistência ao desgaste, 

propriedades de corte, resistência à corrosão, resistência ao calor, além de modificar as 

propriedades elétricas e magnéticas da liga. Nos aços inoxidáveis superduplex UNS S32750, 

de acordo com as normas ASTM A790/A790M - 19 e Sandvik SAF 2507/13, é recomendado 

um ciclo de recozimento em uma faixa de temperatura de 1050 a 1125 °C, em um tempo de 

homogeneização de 1 a 5 minutos e posterior resfriamento brusco em água, a fim de obter o 

equilíbrio da microestrutura, e a dissolução de possíveis fases secundárias que esteja 

precipitadas.  

Contudo, os microconstituintes estarão em um estado termodinâmico metaestável, o que indica 

que essa microestrutura é termicamente estável em temperaturas elevadas. Todavia, ao sofrer 

um aporte térmico haverá uma predisposição das fases presentes a se reorganizarem, ou seja, 

se transformarem em uma fase de menor energia, saindo do equilíbrio metaestável e buscando 

a estabilidade (LIU et al., 2015; ZHANG et al., 2017a). 

Esse rearranjo de fases acontece por meio da formação de fases secundárias e terciárias que 

precipitam conforme a temperatura na qual a liga foi submetida. Não é possível realizar 

tratamentos térmicos para alívio de tensão, devido à nucleação de fases deletérias na faixa de 

temperatura de 300 a 1000 °C. Logo, torna-se extremamente importante o controle da 

temperatura e do tempo de tratamento para os ciclos de recozimento indicados pelas normas 

(HA et al., 2015; HONG et al., 2013; LI et al., 2019).  
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O digrama ternário Fe-Cr-Ni pode ser analisado na Figura 3, sendo possível observar a 

formação de três fases sólidas: austenita (), ferrita () e sigma (). Destaca-se que a fase sigma 

pode precipitar no decorrer do envelhecimento em temperaturas de 550 a 900 °C. 

 

Figura 3– Diagrama ternário de Fe-Cr-Ni. 

 

Fonte: (PADILHA; RIOS, 2002). 

 

Diversas transformações microestruturais tendem a acontecer nos SDSS no decorrer dos 

tratamentos isotérmicos. Grande parte dessas transformações está associada à fase ferrítica, pois 

é necessário compreender que essa fase apresenta uma taxa de difusão aproximadamente 100 

vezes maior, do que a fase austenítica, principalmente porque a fase ferrítica apresenta menor 

parâmetro de rede da estrutura cristalina (BERECZ et al., 2015; NILSSON et al., 2000; 

PETTERSSON et al., 2015). 

Para melhor entendimento das transformações e observação da evolução das microestruturas 

dos aços inoxidáveis, são apresentados nas Figuras 4 e 5, os diagramas de equilíbrio em diversas 

faixas de temperatura, desenvolvidos no software FactSage®. Na Figura 4 são apresentados os 

diagramas de equilíbrio das secções isotérmicas nas temperaturas de 600, 700, 800 e 900, do 

diagrama ternário Fe-Cr-Ni, pelo qual pode ser observado a evolução das microestruturas dos 

aços inoxidáveis conforme o teor dos seus microconstituintes. Vale destacar a evolução da fase 

austenítica com o aumento da temperatura, de acordo com o acréscimo do percentual de Ni na 

composição (HATWIG et al., 2014). 
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Figura 4 – Diagrama ternário do sistema Fe-Cr-Ni, (a) 600; (b) 700; (c) 800; (d) 900°C. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: (HATWIG et al., 2014). 

 

Na Figura 5 é apresentado o diagrama de equilíbrio da seção isotérmica na temperatura de 1000 

°C do diagrama ternário Fe-Cr-Ni. Nessa seção é possível observar a coexistência das fases 

ferrítica e austenítica em equilíbrio. Ainda pode-se salientar que a fase ferrítica situa-se nas 

proximidades da concentração de cromo, enquanto a fase austenítica localiza-se na região 

enriquecida com níquel. 
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Figura 5 – Diagrama ternário do sistema Fe-Cr-Ni na temperatura de 1000 °C. 

 

Fonte: (HATWIG et al., 2014). 

 

Contudo, é de extrema relevância o estudo experimental da evolução dessas fases, pois, 

conforme pode ser analisado nos dados da Tabela 4, apresentados no estudo de Hosseini et al. 

(2018b), sobre o SDSS UNS S32750 tratado termicamente por meio de uma técnica de 

aquecimento que gerava um gradiente de temperatura no corpo de prova, e assim foi possível 

verificar que acima de 1000 °C ainda observa-se traços da fase  e da fase χ. 

 

Tabela 4 – Evolução das fases deletérias de acordo com a faixa de temperatura. 

Temperatura Fases 

1430 a 1150 °C - 

1150 a 1010°C  e χ 

1010 a 950 °C  e χ 

930 a 800 °C , χ e Cr2N 

790 a 670 °C , χ, Cr2N e R 

660 a 630 °C χ, Cr2N, R e Filme Fino 

630 a 560 °C χ, CrN, R e Filme Fino 

Fonte: Adaptado (HOSSEINI et al., 2018b). 

 

Os diagramas temperatura-tempo-transformação (TTT), desenvolvidos para análise dos 

tratamentos isotérmicos sucedidos por solubilização, são constantemente utilizados para 
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interpretar o comportamento da precipitação das fases nos aços inoxidáveis, bem como seu grau 

de fragilização.  

A partir das Figuras 6 e 7 torna-se possível analisar um diagrama TTT esquematizado que 

relaciona a temperatura ao tempo de tratamento e assim verificar o desenvolvimento dos 

fenômenos de precipitação. Contudo, é possível verificar as várias fases deletérias possíveis em 

alguns DSS e SDSS, relacionando-as com os elementos de ligas que propiciam suas nucleações 

(LIPPOLD, 2005).  

 

Figura 6 – Diagrama TTT dos aços inoxidáveis com as precipitações de fase que podem ocorrer.  

 

Fonte: adaptado de Charles (2008). 

 

Figura 7 – Diagrama TTT de alguns aços inoxidáveis duplex e superduplex. 

 

Fonte: adaptado de Charles (2008). 

 

O método construtivo para o desenvolvimento dos diagramas apresentados seguem a seguinte 

metodologia: entre as temperaturas de 600 e 1050 ºC, as curvas traçadas são baseadas 

essencialmente em observações pontuadas através de microscopia; entre 300 e 600 ºC, o traçado 
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das curvas é proposto por meio das aferições das microdurezas de cada uma das fases 

(CHARLES, 2008; GUNN, 2003; LIPPOLD, 2005).  

O estudo realizado por Hatwig et al. (2014) problematizou a compreensão da evolução dos 

precipitados durante o processamento dos aços SDSS, através de análises de simulações 

termodinâmicas computacionais no software FactSage®. Observou-se que existe uma grande 

diferença entre as massas relativas das fases austeníticas, ferríticas e sigma em função da 

variação da temperatura. Também foram observados os diagramas ternários de equilíbrio Fe-

Cr-Ni, que podem indicar a formação de fases secundárias nesses aços, em função dos aportes 

térmicos, provenientes dos diversos processos de manufatura e foi apontado destaque para a 

formação das fases sigma, pi, Cr2N e M23C6. 

 

3.3.3 Aspectos metalúrgicos dos aços superduplex  

 

As chapas, perfis e tubos são os principais produtos produzidos a partir de SDSS, unidos 

essencialmente a partir dos diversos processos de soldagem por fusão. Nos ciclos térmicos dos 

processos de soldagem ocorrem diferentes fenômenos metalúrgicos que podem degradar suas 

microestruturas e tendem a alterar de forma abrupta as propriedades mecânicas e eletroquímicas 

dos DSS e SDSS (HOSSEINI et al., 2019). 

O percentual da fase ferrítica é um componente da análise microestrutural com muita 

relevância. Desse modo, é necessário entender sua interferência nas propriedades mecânicas e 

na resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex (ZHANG et al., 2017b). Destaca-se que 

frações elevadas da fase ferrítica reduzem a tenacidade e a ductibilidade do aço, ao passo que a 

redução das frações de ferrita elevam as predisposições às formas de fissurações por corrosão 

localizadas em ambientes enriquecidos com cloreto (HOSSEINI et al., 2018c, 2019; ZHANG 

et al., 2017a, 2017b).  

Para medição direta da fração de ferrita são utilizadas técnicas baseadas em microscopia óptica, 

das quais se pode destacar a técnica de contagem de pontos (PC) e análise de imagens 

micrográficas (IA), e, ainda, pode-se aplicar técnicas mais robustas para essas medições. Logo, 

destacam-se as técnicas baseadas em microscopia eletrônica de varredura, utilizando-se da 

difração por retroprojeção eletrônica (EBSD) (HOSSEINI et al., 2018c, 2019; ZHANG et al., 

2017a). 
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Os autores ainda ressaltam que a contagem de pontos é uma técnica muito morosa, uma vez 

que se trata de um método todo manual e aplicável sem nenhum programa de análise de 

imagens. Já a análise de imagem torna-se um método com resultados imediatos, apesar de 

necessitar de profissionais bem qualificados e um bom software de processamento de imagens. 

Uma técnica adequada de ataque químico e eletroquímico é o primeiro passo para a medição 

da fração de ferrita usando técnicas de microscopia óptica.  

Dentre os métodos de medição indireta da fração de ferrita na microestrutura, pode-se destacar 

a medição magnética usando a ferritoscopia e a difração de Raios-X, bem como, por meio de 

softwares de análises termocomputacionais baseadas na composição química, onde são 

desenvolvidos diagramas de transformação, citando o WRC-92®, Thermo-Calc®, MatPro® e 

FactSage®. Dessa forma, é possível, determinar de uma forma ideal o percentual da quantidade 

de ferrita nos DSS e SDSS. Entretanto, a ferritoscopia é uma técnica mais prática e ágil, 

considerando ainda que os seus resultados têm alta credibilidade e diversos pesquisadores 

aplicam essa metodologia na mensuração da fração da fase ferrítica (HA et al., 2015; HATWIG 

et al., 2014; HOSSEINI et al., 2018c; NILSSON et al., 2000).  

O estudo apresentado por Hosseini et al. (2019) buscou investigar a sistematização da 

mensuração da fase ferrita com técnicas de metalografia e EBSD, a fim de fornecer diretrizes 

para a determinação dessa fase. Os autores conseguiram estabelecer uma classificação das 

soluções para o ataque a fim de revelar as microestruturas em máximos e mínimos contrastes 

entre ferrita e austenita. Nesse sentido, as seguintes classes foram definidas: ataque com Behara 

modificado; ataque eletrolítico em solução de NaOH a 20%; ataque eletrolítico em duas etapas, 

usando solução de NaOH a 10% e ácido oxálico a 7% e por último ataque eletrolítico com 

solução de ácido oxálico a 10%. Por meio da análise de imagem medida por EBSD verificou-

se fração de ferrita de 67,6 ± 2,3% para as amostras de um aço SAF 2507 atacadas por reagente 

Behara modificado. 

 

3.3.4 Precipitação de fases intermetálicas  

 

Nos diversos processos de manufatura para fabricação de componentes em SDSS, torna-se 

necessário uma análise minuciosa das etapas de fabricação, principalmente as que necessitam 

de aportes térmicos, pois, caso exista um processo que introduza energia no metal e suas 

temperaturas fiquem entre 250 a 1000 °C durante um período de tempo significante, ocorrerá a 
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transformação de fases. Isso leva à formação das fases deletérias: sigma (), chi (χ), austenita 

secundária (2), fase R (R), ferrita rica em Cr ('), nitretos, carbonetos, fase G, entre outras. 

(HOSSEINI et al., 2018b). Pode-se observar, na Tabela 5, as principais fases precipitadas nos 

aços inoxidáveis duplex e superduplex, e ainda alguns aspectos desses precipitados. 

 

Tabela 5 – Principais Fases precipitadas no DSS e SDSS. 

Precipitado 
Composição 

Química 

Cr 

(%) 

Ni 

(%) 

Mo 

(%) 

Temperatura 

de Formação 

(°C) 

Estrutura 
Localização 

Preferencial 

Ferrita (δ)  27,4 8,7 4  CCC Matriz 

Austenita 

() 
 26,6 9,6 3,3 < 125 CFC 

Intergranular na 

ferrita (δ) 

Alfa Linha 

(’) 
 65 2,5 13 300 - 525 CCC 

Intergranular na 

ferrita (δ) 

G ≥ 14% Si 25 25 4  300 – 400  Interface (δ’/δ”) 

Austenita 

Secundária 

(2) 

Tipo 1 27,4 8,7  4 650 

CFC 

Intergranular na 

ferrita (δ) 

Tipo 2 24,3 11 3,4 > 650 Interface δ/ e δ 

Tipo 3    700 – 900 Com  

Sigma () Fe-Cr-Mo 30 4 7 600 – 1000 Tetragonal Interface δ/ 

Chi (χ) Fe36Cr12Mo10 25 3 14 700 – 900 CCC Interface δ/ 

R ou Laves Fe-Cr-Mo 25 6 35 440 – 650 
Romboédrica 

Interface δ/ e δ 
Hexagonal 

Pi (π) Fe7Mo13N4 35 3 34 550 – 600  Cúbica 
Intergranular na 

ferrita (δ) 

Epsilon (ε)     Não definida  
Intergranular na 

ferrita (δ) 

Tau (τ)     550 – 600 Ortorrômbica  

Nitreto de 

Cromo 

Cr2N 72 6 15 700 – 950  
Intergranular na 

ferrita () 

CrN     Cúbica  

Carboneto 

de Cromo 

M7C3    950 – 1050  Interface / 

M23C6 58 2,5 12 600 – 950 CFC Interface / 

Fonte: Adaptado (GUNN, 2003). 

 

A precipitação das fases deletérias enriquecidas com Cr, Mo e/ou N propicia a redução da 

resistência à corrosão local na região periférica a esses precipitados, o que facilita o surgimento 

dos ataques de corrosão localizada, destacando-se as corrosões por pite e intergranular (LI et 
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al., 2018; TAVARES et al., 2018). No estudo das etapas dos processos de fabricação dos 

componentes, diversas pesquisas se propuseram a estudar métodos para minimizar a 

precipitação dessas fases deletérias, particularmente na elaboração de procedimentos de 

soldagem e cortes por fusão para as ligas de aços inoxidáveis duplex e superduplex (NILSSON, 

1992; OLIVEIRA et al., 2016; ZHANG et al., 2017a). 

 

3.3.4.1 Fase sigma ()  

A fase sigma consiste em uma fase enriquecida em cromo e molibdênio que se forma em uma 

faixa de temperatura de 600 a 1000 °C, aproximadamente. Essa fase é apontada como o 

precipitado mais prejudicial aos SDSS, por causa da redução das propriedades de resistência à 

corrosão e do módulo de tenacidade, proporcionada principalmente por se tratar de um 

composto intermetálico frágil com uma topologia compacta (HOSSEINI et al., 2019; LIU et 

al., 2015; TAVARES et al., 2007). De acordo Hosseini et al. ( 2018a; 2018b) relatam que a 

precipitação da fase sigma com frações entre 18 a 34% da microestrutura do aço inoxidável 

superduplex elevou a dureza de 290 HV(1) para 340 HV(1) em 18%, destacando que com uma 

fração máxima de 34% a 750 °C, foi observada a máxima dureza com cerca de 480 HV(0,2).  

Para a formação da fase  existem quatro prováveis modos de nucleação desse precipitado. O 

primeiro modo é a transformação direta de ferrita (δ) em , na qual a fase  consome a ferrita, 

conforme destacado por Gunn (2003). O segundo modo trata-se da transformação eutetóide da 

ferrita (δ) na fase () e na austenita secundária (2), sendo que destaca-se o desenvolvimento 

associado de  e 2, com 2 se desenvolvendo em camadas finas sobre o substrato da austenita 

primária (ZHANG et al., 2017a). A terceira forma de nucleação da fase sigma trata-se da 

transformação a partir da fase austenítica e a quarta da absorção da fase χ e da fase R, 

transformando-as na fase  (DANDEKAR et al., 2018; GUPTA et al., 2018; HOSSEINI et al., 

2018b). Haghdadi et al. (2018) enfatizam em seu estudo que após o consumo total da fase δ em 

decorrência do envelhecimento prolongado, iniciou-se a nucleação de pequenas porções das 

fases  e o seu crescimento aconteceu dentro da fase . Em outras palavras, esse evento é 

justificado, pois durante o tratamento térmico assegura-se uma matriz  em solução sólida 

supersaturada com o Cr e o Mo.  

A morfologia da fase sigma apresenta-se em duas formas de precipitados, são denominadas em 

fase coral e em blocos, cuja observação se dá em baixas e altas temperaturas, respectivamente. 

Um número maior de núcleos de fase  em temperaturas mais baixas é a principal razão da 
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morfologia da forma do coral, e essa formação é mais pronunciada próximo dos precipitados 

da austenita secundária, enquanto a fase sigma em blocos pode ser explicada em termos de uma 

fase que cresce por meio da difusão em temperaturas mais altas, o que causa uma super 

saturação mais pronunciada da ferrita circundante em elementos estabilizadores de austenita à 

medida que  cresce, formando os blocos de sigma (HOSSEINI et al., 2018a; PADILHA; 

RIOS, 2002). 

Os autores ainda destacam que as microestruturas dos aços inoxidáveis SDSS com partículas 

em fase sigma em blocos e em coral são propícias a formar microtrincas e reduzir a resistência 

à corrosão localizada, pelo fato de que essa fase introduz uma tensão local nos grãos da austenita 

primária e provoca o empobrecimento do Cr e do Mo na camada de passivação. 

O estudo de Smiderle et al. (2014) analisou a falha do tubo aço inoxidável superduplex UNS 

S32750 em uma plataforma de transporte de óleo e gás que falhou prematuramente, apenas um 

mês após o início das operações. Os autores concluíram que, em consequência da intensa 

precipitação da fase sigma na zona termicamente afetada, houve redução da resistência à 

corrosão propiciando a falha. Foi verificada ausência da fase  na junta soldada, apesar da 

microestrutura do metal de solda ser heterogênea. A precipitação da fase  aconteceu em virtude 

de algum aporte térmico incorreto na região da soldagem, possivelmente realizada durante o 

processo de fabricação da linha de transferência, a fim de corrigir alguma deformação 

dimensional anterior ao processo de soldagem. Observou-se também a redução considerável da 

fração da fase ferrita com ferritoscópio, em virtude da precipitação da fase .  

 

3.3.4.2 Fase austenita secundária (2) 

Pardal et al. (2010) estudaram a cinética da precipitação das fases deletérias , χ e 2, que ocorre 

quase na mesma faixa de temperatura, por meio de microscopia eletrônica de varredura, com o 

objetivo de distinguir as três fases e compreender suas evoluções. Por meio desse estudo, os 

pesquisadores foram capazes de destacar três mecanismos de precipitação de 2: decomposição 

por reação eutetoide (δ →  + 2); precipitação e crescimento independentes de placas de 2; e 

crescimento de ilhas de fase  preexistentes. Resultados semelhantes foram obtidos por Zhang 

et al. (2017a).  

Outro ponto observado pelos autores foi que com a ampliação do tempo de envelhecimento 

ocorre formação da fase sigma e absorção da fase χ, por se tratar de um precipitado metaestável. 
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As fases deletérias , χ e 2 formadas pela reação eutetoide foram quantificadas por microscopia 

óptica, após sofrerem um ataque eletrolítico em solução de KOH (3 V, 12 s) (PARDAL et al., 

2010). 

Nessa pesquisa foram obtidas curvas de percentual de precipitação de fases deletérias em 

relação ao tempo de envelhecimento. Essas curvas apresentam uma saturação das quantidades 

de fases deletérias por longos períodos de envelhecimento. A saturação de precipitados é menor 

no aço, cuja microestrutura apresenta grãos finos, o que concede a esses, maior disponibilidade 

à transformação δ → 2, pois os grãos finos apresentam maior celeridade na precipitação 

cinética nos estágios iniciais, e assim a fase 2 promove uma restrição na precipitação  em 

envelhecimento prolongado (PARDAL et al., 2010). 

Como contraponto a esse fenômeno, em aços com grãos grosseiros a saturação de precipitados 

é maior. Com a elevação da temperatura de envelhecimento há o aumento da precipitação 

independente de 2 e diminuição do percentual de saturação. Entretanto, a ampliação da 

temperatura também propicia o aumento dos grãos por meio da difusividade dos átomos da 

microestrutura (PARDAL et al., 2010). 

 

3.3.4.3 Fase alfa linha (’) 

A fase ’ é um precipitado com alta concentração de cromo e que apresenta uma rede 

cristalográfica cúbica de corpo centrado, análoga à estrutura da ferrita (PETTERSSON et al., 

2015). A fase ’ demonstra possuir uma característica que, em consequência da decomposição 

espinodal da ferrita, sofre redução da resistência mecânica, tendo perdas no módulo de 

tenacidade, destacando-se, principalmente, pela elevação considerável do limite de escoamento 

e da dureza do material. A precipitação da fase ’ nos SDSS normalmente ocorre em uma faixa 

de temperatura entre 300 e 550 °C, mas sua temperatura de maior significância é em 475 °C, 

de modo que é denominada por fragilização a 475 °C. Esse fenômeno inicialmente foi 

constatado nos aços inoxidáveis ferríticos, e, em estudos mais recentes, foi comprovada a 

ocorrência na fase ferrítica dos SDSS (BERECZ et al., 2015; MAETZ et al., 2016). 

Observa-se, na Figura 8 a faixa de precipitação da fase ’, de acordo com o percentual de cromo 

na liga e a temperatura de tratamento. Através da curva C, observada no diagrama de Fe-Cr, 

pode-se compreender que a máxima taxa de fragilização ocorre em torno da temperatura de 475 

°C (HAGHDADI et al., 2018; KISASOZ; KARAASLAN; BAYRAK, 2017). 
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Figura 8 – Diagrama Fe-Cr e intervalo de decorrência da fase ’. 

 

Fonte: Shamanth, Ravishankar e Hemanth (2019). 

 

Segundo os autores Berecz et al. (2015), a precipitação da fase intermetálica ’ propicia o 

endurecimento dos aços inoxidáveis superduplex, pois as partículas finamente disseminadas da 

fase ’ e na fase de ferrita primária provocam esse aumento da dureza e a redução do módulo 

de tenacidade, assim também visto nas fases sigma e chi.  

 

3.3.4.4 Fase R  

A formação da fase R ocorre em uma faixa de temperatura de 500 a 700 °C. A fase R, assim 

como a fase chi, é uma fase intermetálica enriquecida com molibdênio e com Si, que se forma 

na interface ferrita/austenita nos SDSS. Um dos principais aspectos da fase R é a redução 

abrupta e acentuada da tenacidade do material (HATWIG et al., 2014; PADILHA; RIOS, 2002). 

 

3.3.4.5 Fase chi (χ) 

A fase χ é uma fase rica em Mo, e a microestrutura do SDSS apresenta traços da fase χ a uma 

temperatura de 700°C, o que leva essa fase a ser considerada metaestável por não apresentar 

equilíbrio em uma faixa de temperatura, e com tempo prolongado de tratamento térmico. Dessa 

forma, em um processo de envelhecimento prologando essa fase será absorvida ou transformada 
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em fase . Por meio da Figura 9 é possível observar a evolução da precipitação da fase χ e sua 

transformação em fase , conforme destacado no tópico 3.3.4.1. 

 

Figura 9 – Evolução da fase χ em relação temperatura de precipitação. 

 

Fonte: Adaptado de Hosseini et al. (2018b). 

 

A fase χ se apresenta com uma rede cristalográfica cúbica, que normalmente precipita na 

interface da fase δ/ e é associada como sendo um catalisador local para formação da fase sigma, 

motivo que a faz ganhar papel relevante nos estudos dos intermetálicos de fases deletérias (LIU 

et al., 2015), conforme é observado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Esquema de evolução da fase χ para a fase . 

 

Fonte: (LIU et al., 2015). 
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3.3.4.6 Nitretos de cromo e carbonetos de cromo 

Por meio da decomposição progressiva da fase δ nas fases  e 2, observa-se que o cromo se 

difunde com a fase , enquanto o nitrogênio é incorporado pela fase 2. No entanto, ao decorrer 

um tempo significativo de envelhecimento da liga, a fase δ é completamente segregada, e a fase 

 estagna sua evolução; nesse ponto as fases  e 2 apoderam-se associadamente dos espaços 

da fase  primária. No decorrer do tratamento térmico, tendo aporte de energia necessária, os 

primeiros precipitados de nitretos de Cromo (CrN e Cr2N) começam a nuclear nas interfaces 

das fases /2 (HAGHDADI et al., 2018). Um ponto muito importante é que o nitrogênio 

utilizado para a formação do Cr2N é abstraído essencialmente da fase da austenita secundária, 

e por outro lado, o cromo é cedido pela fase sigma e em percentuais mínimos pela fase de 

austenita secundaria (CARDOSO et al., 2016; GUPTA et al., 2018; HOSSEINI et al., 2018c; 

MA et al., 2019). 

A precipitação dos nitretos de cromo é propiciada por efeito do aumento de nitrogênio na liga 

nos aços inoxidáveis duplex e superduplex, que pode chegar a um teor de 0,3% em peso. A 

precipitação de Cr2N acontece no intervalo de temperaturas de 700 °C a 900 °C, ocasionado 

pelo rápido resfriamento que ocorre no processo de solubilização (BATALHA; 

GARGARELLA; KIMINAMI, 2016; HAGHDADI et al., 2018). Nos aços inoxidáveis duplex 

e superduplex UNS S32101, UNS S31803 e UNS S32750, dos nítretos de cromo acontece 

usualmente nos contornos de grãos, ou seja, na interface entre as fases δ/δ, δ/ e /, e, no interior 

dos grãos de ferrita. O efeito da nucleação de Cr2N e do CrN é a redução drástica da resistência 

à corrosão localizada, em virtude do empobrecimento de cromo nos grãos e em seus contornos, 

o que afeta também as propriedades mecânicas diminuindo a ductilidade da liga (HOSSEINI et 

al., 2018b; ZHANG et al., 2017a). 

No processo de soldagem dos aços inoxidáveis duplex e superduplex, durante o resfriamento 

do metal soldado e na zona termicamente afetada, acontece a nucleação da fase austenítica e de 

contraposição, com tendência de formação de nitreto de cromo, pois se a quantidade de fase 

austenítica não atingir um percentual de equilíbrio com a fase ferrítica o nitrogênio, que na 

prática é insolúvel na ferrita, não continuará dissolvido na fase austenítica e buscará a ligação 

com o cromo cedido da fase ferrítica, precipitando os nitretos de cromo (RAMKUMAR et al., 

2016; ZHANG et al., 2017b). 

O trabalho de Zhang, Binbin e colaboradores (2017) analisou o efeito dos mecanismos de 

transformação de fase nos aspectos das interfaces entre a ferrita-austenita em um aço inoxidável 
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hiper duplex UNS S32707, usando uma abordagem de análise estereográfica automatizada. Por 

meio dessa pesquisa, os autores puderam afirmar que a temperatura de nariz para a precipitação 

de fases deletérias é de cerca de 950 °C, e as principais fases formadas são Cr2N e fase , por 

causa do seu maior teor de Cr e Mo. Ainda se destaca que houve a nucleação de Cr2N nos 

limites das fases / depois de prolongado envelhecimento, em virtude das interfaces de baixa 

energia entre Cr2N e a fase . Vale ressalvar que durante a pesquisa não foram verificados 

precipitados de Cr2N na interface ou de forma intergranular na fase ferrítica, e que a fase  tem 

um processo de precipitação mais rápido quando comparada aos Cr2N (ZHANG et al., 2017a). 

Outros precipitados que têm sua nucleação nos DSS e SDSS são os carbetos de cromo (M7C3 e 

M23C6), havendo também a possibilidade de formação de outros diferentes tipos de carbonetos. 

No entanto, o carboneto M23C6 é o mais pesquisado, em virtude da sua ocorrência quase sempre 

nos aços inoxidáveis (MA et al., 2019; MARQUES; SANTOS, 2016). Esses carbonetos têm 

sua nucleação em uma faixa de 600 a 1050 °C, considerando que o carbono contido nesses aços 

pode precipitar os pequenos carbonetos, através de uma ligação com cromo da fase ferrítica e 

da fase sigma. Essa formação acontece essencialmente nos contornos de grãos e proporciona 

uma degradação do teor de cromo nas regiões periféricas ao precipitado (MA et al., 2019; 

ZHANG et al., 2017b).  

Para minimizar a formação desses carbonetos é feita a adição de nitrogênio. Entretanto, a fim 

de melhorar as propriedades mecânicas das ligas, são adicionados outros elementos, tais como 

vanádio, nióbio, titânio, zircônio e tântalo, que favorecem a formação do carboneto M7C3 

quando contraposto ao M23C6. O método para eliminar esses carbonetos é por meio de uma 

solubilização em uma faixa de temperatura de 1000 a 1150 °C, pela qual seriam dissolvidos e 

absorvidos pela matriz, seguido de um resfriamento abrupto para que não se tenha tempo de 

transformação e a microestrutura permaneça em um estado termodinâmico metaestável 

(HATWIG et al., 2014; LI et al., 2018; MA et al., 2019).  

Observando o contexto já destacado sobre os aspectos microestruturais dos aços inoxidáveis 

super duplex e suas aplicações nos ambientes industriais, foi ressaltado algumas limitações de 

utilização em virtude das precipitações das fases deletérias. Na próxima seção será 

conceitualizado a sustentabilidade e como o uso dos aços inoxidáveis pode ser considerado uma 

tecnologia sustentável, de forma a afetar positivamente a sustentabilidade, a proteção do meio 

ambientes e os recursos naturais.   
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3.4 TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E OS AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX 

 

De acordo com Benite, Taniguti e Gonzalvez (2019) na segunda metade da década de 1980, a 

comissão de meio ambiente e desenvolvimento da ONU, denominada Comissão Brundtland, 

elaborou o relatório “Nosso futuro comum”, que estabelecia o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Nele foi definida a necessidade de um desenvolvimento que busque atender aos 

anseios da geração atual sem afetar a capacidade das gerações futuras de atenderem aos seus 

próprios anseios. Isso significa permitir que a atual geração e as futuras alcancem patamares 

aceitáveis de crescimentos econômico, social e cultural, concebendo, simultaneamente, um uso 

prudente dos recursos naturais e preservando flora e fauna. 

A definição de sustentabilidade vem se aprimorando desde então, mas sempre busca ser um elo 

entre desenvolvimento e meio ambiente, procurando a preservação dos recursos naturais, de 

forma que se perpetuem e não comprometam as próximas gerações, segregando o pensamento 

de que a ampliação do desenvolvimento econômico necessita do aumento da extração dos 

recursos naturais na atualidade. Contudo, o conceito de sustentabilidade hoje se tornou muito 

mais amplo e não se limita ao gerenciamento e proteção dos recursos naturais, mas permeia-se 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento da qualidade de vida do ser humano (BENITE; 

TANIGUTI; GONZALVEZ, 2019).  

Assim, ao tratar a sustentabilidade é necessário observar três dimensões de atuação, que são: a 

dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. A dimensão ambiental 

abrange os sistemas de sustentação básica da vida à existência dos seres humanos, apoiando-se 

nos seguintes princípios: a taxa de utilização dos recursos renováveis não pode ultrapassar a 

taxa de renovação; o processo de contaminação do meio ambiente não deve superar a 

capacidade de absorção desses resíduos pelo mesmo; e a extinção dos recursos não-renováveis 

não pode ser superior à taxa de crescimento de recursos renováveis equivalente (RAABE; 

TASAN; OLIVETTI, 2019; UKKO et al., 2019). 

A dimensão social diz respeito à sustentação dos recursos sociais, sendo que estão inclusos os 

valores e a ética da sociedade, podendo ser obtida por meio da atuação da comunidade e de uma 

sociedade civil organizada, que busca investimentos para as áreas da educação, saúde, 

segurança e aspectos sociais, e dessa forma contribui para avanços na qualidade de vida de 

todos. A dimensão econômica é o aperfeiçoamento do recurso capital, que abrange a base de 

meios que suportam matérias-primas renováveis e esgotáveis para os sistemas de produção e é 
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constituída por fatores tais como custos, receitas e criação de novos negócios (RAABE; 

TASAN; OLIVETTI, 2019; UKKO et al., 2019). 

Em setembro de 2015, durante as comemorações do septuagésimo aniversário da Organização 

das Nações Unidas em sua sede em Nova York, representantes dos países signatários decidiram 

elaborar um relatório intitulado “Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável”, onde 

foram estabelecidos os objetivos de desenvolvimento sustentável global e um conjunto de metas 

universais e transformadoras (ONU, 2015). 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que apresentados na Figura 11, e as 

169 metas serão aplicados para encorajar as ações pelos próximos quinze anos em áreas de 

extrema importância para os seres humanos e para o meio ambiente. Os ODS são integrados e 

indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a 

social e a ambiental (ONU, 2015). 

 

Figura 11 – 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

Fonte: ONU (2015). 

 

A problemática proposta nesse trabalho está relacionada aos ODS, principalmente no que tange 

ao desenvolvimento da industrialização e do sistema de produção sustentável. Ainda vale 

salientar que o objeto de estudo está associado às plataformas de operação no mar (offshore). 

Assim é possível vincular também este estudo à conservação, uso e capitação dos recursos nos 

oceanos e mares de forma sustentável.  

Nessa óptica, existe a correlação dos objetivos dessa pesquisa com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável (ODS), se enquadrando nos seguintes objetivos: 

➢ Objetivo 9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação: 

9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para 

torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e 

maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e 
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ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com 

suas respectivas capacidades; 

9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades 

tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente 

os países em desenvolvimento, incentivando a inovação e aumentando 

substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e 

desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado 

em pesquisa e desenvolvimento (ONU, 2015). 

➢ Objetivo 12 – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis: 

12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos 

produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida 

destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir 

significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para 

minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 

ambiente (ONU, 2015). 

➢ Objetivo 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável: 

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha 

de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, 

incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes;  

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas 

marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, 

inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência, e tomar 

medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e 

produtivos (ONU, 2015). 

Desenvolver a utilização de matéria prima de forma mais consciente e reduzir o seu consumo 

exacerbado é primordial para a evolução no sentido de uma industrialização cada vez mais 

sustentável. Por outra ótica, é extremamente necessário o aumento da aplicação dos recursos 

reutilizáveis, visando à ampliação da vida útil dos produtos que, após o término de suas 

capacidades, podem ser transformados em recursos recicláveis. Por isso, torna-se necessária a 

elaboração de projetos sustentáveis, pensando cada vez mais em todo o ciclo de produção, desde 

a sua concepção até sua reciclagem. Isso passa a ser imprescindível ao universo industrial 

(BENITE; TANIGUTI; GONZALVEZ, 2019). 

Diante desse aspecto, para assegurar a sustentabilidade nas modernas plantas industriais, é 

necessária a utilização de forma crescente de materiais que possam ser amplamente reutilizáveis 

ou tenham uma prolongada vida útil. Desse modo, pode-se ressaltar que os aços inoxidáveis 

contendo elevados teores de elementos de liga, destacando-se o cromo, o molibdênio e o 

nitrogênio, inferem notável ampliação nas propriedades mecânicas e também no aumento da 
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resistência aos mecanismos de dissolução (MELENDEZ; ROSA, 2009; RAABE; TASAN; 

OLIVETTI, 2019).  

Os aços inoxidáveis superduplex foram singularmente desenvolvidos para atuar nesses 

ambientes, que possibilitam dimensionar paredes com menores espessuras aos equipamentos, 

levando a uma considerável redução de material empregado, cuja consequência é uma menor 

aplicação de matérias-primas em seu processo de produção. Ainda, é importante ressaltar a 

utilização dos aços inoxidáveis na preservação do meio ambiente, pois é comum nas linhas de 

produção dos setores químicos, petroquímicos e de papel e celulose a utilização de agentes 

corrosivos que degradam os equipamentos, estruturas e tubulações e que, em um possível 

vazamento, venham a agredir o meio ambiente (BENITE; TANIGUTI; GONZALVEZ, 2019; 

MELENDEZ; ROSA, 2009; RAABE; TASAN; OLIVETTI, 2019; UKKO et al., 2019).  

Para minimizar essa conjuntura, essas indústrias operam em circuitos fechados, nos quais os 

produtos e subprodutos não têm contato com o meio externo. O desenvolvimento de projetos 

com a especificação de aços inoxidáveis duplex e superduplex permitem menor consumo dos 

recursos naturais e maior resistência à corrosão, necessária devido à tendência de os agentes de 

degradação atuarem sobre a superfície de contato nesses equipamentos. Assim, é possível 

observar esses projetos como inovações sustentáveis (BENITE; TANIGUTI; GONZALVEZ, 

2019; MELENDEZ; ROSA, 2009; RAABE; TASAN; OLIVETTI, 2019; UKKO et al., 2019). 

Os aços inoxidáveis superduplex apresentam propriedades mecânicas adequadas aos aços 

inoxidáveis austeníticos ao serem utilizados em dutos de aspiração de petróleo dos poços 

offshore, considerando que para cada mil metros de tubos de aço inoxidável AISI 316 com peso 

aproximado de 21,667 tf que, são utilizados atualmente, poderia haver redução de 

aproximadamente 260,014% se fossem utilizados tubos bimetálicos contendo uma liga especial 

de aço inoxidável superduplex com peso de aproximadamente 8,334 tf para cada mil metros de 

duto. Nesse contexto, haveria uma redução do consumo de recursos naturais, bem como os 

custos de energia para a produção e transporte desses aços inoxidáveis.  

Atualmente, em comparação com o aço inoxidável austenítico AISI 316, estima-se que para 

cada 100 mil tf de aços inoxidáveis duplex e superduplex que são consumidos por ano exista 

uma economia de aproximadamente 1 TWh/a em energia elétrica e uma redução de cerca de 

200 mil tf/a nas emissões de carbono (MELENDEZ; ROSA, 2009; RAABE; TASAN; 

OLIVETTI, 2019). 
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Outro aspecto ambiental de muita relevância no desenvolvimento de projetos utilizando o aço 

inoxidável é a não necessidade de tratamentos superficiais contra corrosão ou oxidação. Dessa 

forma, com a ausência de camada de tinta tem-se a redução do peso e, desse modo, a diminuição 

no consumo de energia em operação e nos custos com manutenção e a ampliação na vida útil, 

bem como considerável aumento no valor da sucata no processo de reciclagem (BENITE; 

TANIGUTI; GONZALVEZ, 2019; MELENDEZ; ROSA, 2009; RAABE; TASAN; 

OLIVETTI, 2019).  

Na Tabela 6 pode ser observado que aproximadamente 25% da produção mundial de aços 

inoxidáveis e super ligas à base de níquel provém do uso de sucatas e que durante o processo 

de produção destas ligas somente 20% de matéria prima é descartada. 

 

Tabela 6 – Produção anual mundial de aço, alumínio, aços inoxidáveis, super ligas e titânio. 

Material 
Produção Anual Mundial 

(Mtf.a-1) 

Energia 

(EJ.a-1) 

CO2 

(Mtf.a-1) 

Material 

descartado na 

fabricação 

Aço 
1700 (dos quais 45% são 

retirados de insumo) 
40 3700 25% 

Alumínio 
94 (dos quais 38% são 

retirados de insumos) 
13 700 40% 

Ni (aços 

inoxidáveis e 

superligas 

2,1 (dos quais 25% são da 

reciclagem de sucata) 
0,25 26 20% 

Titânio 
0,2 (sucata pós-consumo 

limitada) 
0,07 6,70 60% 

Fonte: adaptado de Raabe, Tasan e Olivetti (2019). 

 

O estudo de Santos e Tenório (2010), por meio do desenvolvimento de uma análise ambiental 

e financeira, compararam a alteração do material dos tubos confeccionados em aço ao carbono 

para tubos em aços inoxidáveis AISI 304, 444 e 439, no sistema de trocadores de calor das 

usinas de processamento de cana de açúcar. Os autores puderam concluir que os tubos 

confeccionados em aço ao carbono ocasionam maior impacto ambiental, uma vez que para sua 

produção são emitidas quantidades superiores de dióxido de carbono (4,2 vezes), óxidos de 

nitrogênio (2,8 vezes), de materiais particulados (3,1 vezes), de materiais suspensos (13 vezes) 

e de resíduos totais (4,5 vezes).  
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Destaca-se ainda que para a produção de tubos em aço ao carbono foram empregados mais que 

11 vezes o total de recursos naturais de matéria-prima, como: carvão, lignita, calcita, dolomita, 

óleo, gás natural, minérios de ferro, cromo, níquel, molibdênio e manganês, e ainda em relação 

aos recursos hídricos e enérgicos conseguiu-se observar o emprego de 1,8 vezes mais água e 5 

vezes mais energia. À vista disso, a alteração nos projetos desses trocadores de calor, com a 

mudança para os tubos fabricados em aços inoxidáveis favorecerá a sustentabilidade das usinas 

sucroalcooleiras.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesta secção do projeto são apresentados os materiais e métodos aplicados na pesquisa. Por 

meio da Figura 12 pode-se verificar as etapas de como a pesquisa experimental foi 

desenvolvida.  

 

Figura 12 – Fluxograma do planejamento experimental 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

 

4.1 MATERIAL COMO RECEBIDO  

 

A amostra de aço inoxidável super duplex UNS S32750 utilizada neste estudo foi retirada de 

um tubo com 406 mm diâmetro e 6 mm de espessura, adquirido pelo Departamento de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito Santo, por meio de um convênio 
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com uma empresa da área petroquímica, para a realização de estudos de um projeto de pesquisa 

que visa analisar os efeitos da ação do petróleo e do ambiente saturado com cloreto de sódio 

sobre suas propriedades mecânicas e sua resistência à corrosão.  

 

 

4.2 CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA  

 

Desse material foram retirados os corpos de prova (CPs) com dimensões de 15 x 15 x 6 mm³ 

para que fossem feitas análises de espectroscopia de emissão óptica, tratamentos térmicos, 

ensaios de microdureza e análises microscópicas. A identificação dos corpos de prova foi 

apresentada na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Identificação dos corpos de prova 

Como Recebido 
Solubilizado 

1125 °C / 5 min 

 Envelhecido à 850 °C 

 Água Forno 

 10 min 100 min 1000 min 1000 min 

CR - 1 TSL - 1  TEA - 1 TEA - 4 TEA - 7 TEF - 10 

CR - 2 TSL - 2  TEA - 2 TEA - 5 TEA - 8 TEF - 11 

CR - 3 TSL - 3  TEA - 3 TEA - 6 TEA - 9 TEF - 12 

         

Envelhecido à 900 °C  Envelhecido à 950 °C 

Água Forno  Água Forno 

10 min 100 min 1000 min 1000 min  10 min 100 min 1000 min 1000 min 

TEA - 13 TEA - 16 TEA - 19 TEF - 22  TEA - 25 TEA - 28 TEA - 31 TEF - 34 

TEA - 14 TEA - 17 TEA - 20 TEF - 23  TEA - 26 TEA - 29 TEA - 32 TEF - 35 

TEA - 15 TEA - 18 TEA - 21 TEF - 24  TEA - 27 TEA - 30 TEA - 33 TEF - 36 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os prefixos utilizados na identificação das amostras seguem as seguintes orientações: 

➢ CR – Como recebido do fornecedor; 

➢ TSL – Tratamento de solubilização; 

➢ TEA – Tratamento de envelhecimento com resfriamento a água; 

➢ TEF – Tratamento de envelhecimento com resfriamento ao forno. 
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4.2.1 Espectroscopia de Emissão Óptica 

 

A composição da amostra foi examinada por meio de um Espectrômetro de Emissão Óptica da 

marca Oxford, modelo Foundry Master Pro, conforme Figura 13, pertencente ao Laboratório 

de Redução do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Vitória, de acordo com ABNT - 

NBR 16137/2016,  a fim de garantir que o metal em estudo se tratava de um aço UNS S32750. 

Foi também estabelecida a composição química da liga, tornando-se assim possível realizar o 

cálculo do PREN, adotando o valor de 20 para a intensidade do índice K, para Equação (1), 

conforme apresentado nas literaturas (NILSSON, 1992; TAN et al., 2009; WEBER; 

UGGOWITZER, 1998). Logo, têm-se a Equação 3.  

𝑃𝑅𝐸𝑁 = %𝐶𝑟 +  3,3 (% 𝑀𝑜) + 20(% 𝑁)           (3) 

 

Figura 13 – Espectrômetro de Emissão Óptica. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 

4.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)  

 

O ensaio de DSC foi realizada na amostra TSL 1125/5, no Laboratório de Redução do Ifes - 

Campus Vitória, no equipamento de Análise Térmica Simultânea, da marca Netzsch e modelo 
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STA 449 F3 Jupiter, conforme Figura 14. A análise de DSC é uma técnica termoanalítica pela 

qual torna-se possível mensurar as variações de entalpia de uma amostra em relação a um 

material termicamente inerte, ao serem submetidos a uma taxa de fluxo de calor, o que permite 

medir o ponto de fusão, recristalização, transformação de fase e / ou temperaturas de transição 

vítrea de uma amostra.  

A partir de um corpo de prova da amostra TSL 1125/5, foi retirada uma amostra de 

aproximadamente 10 gf, por meio de um processo de trituração com papel abrasivo e posterior 

limpeza com álcool etílico. A amostra foi analisada em cadinho de corindo e a amostra de 

referência era um cadinho vazio. O forno com a amostra foi evacuado e preenchido com argônio 

antes do experimento para máxima exaustão do ar possível. A amostra com peso de 11,005 mgf 

foi submetida ao ciclo de aquecimento com a seguinte parametrização: a partir da temperatura 

ambiente de 22 °C a amostra foi aquecida até 1200 °C a uma taxa de 10 ℃/min, com posterior 

resfriamento ao forno até a temperatura ambiente. O experimento de DSC foi conduzida sob 

atmosfera de argônio fluindo com a taxa de fluxo de 20 ml/min para proteção contra interação 

atmosférica. 

 

Figura 14 – Análise Térmica Simultânea Netzsch STA 449 F3 Jupiter. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 

4.4 ANÁLISE TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL  

 

Por meio da composição química do aço em estudo, que foi identificada nas análises de 

espectrometria de emissão, foram realizados os cálculos do estado de equilíbrio termodinâmico, 

utilizando o programa FactSage® 7.2, usando a base de dados FSstel steel alloy®, para prever 
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as transformações de fases que podem acontecer nesse aço de acordo com a faixa de temperatura 

em que foram realizados os aportes térmicos nos corpos de prova. Embora esse software 

permita prever as várias transformações de fases de um material complexo, foram observados 

para este estudo as seguintes fases: ferrita, austenita, sigma , alfa linha, chi, austenita secundária, 

nitretos de cromo (CrN e Cr2N) e carbonetos de cromo (M7C3 e M23C6). 

 

 

4.5 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Os tratamentos térmicos de solubilização e os envelhecimentos foram realizados no forno de 

elevador de alta temperatura da Fortelab, modelo MEZ 1700/4/E, conforme Figura 15, do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Vitória. 

Inicialmente foi realizado um tratamento de solubilização das amostras na temperatura de 1125 

°C por um tempo de 5 minutos, seguido de um resfriamento em água, conforme a norma 

Sandvik SAF 2507/13, a fim de solubilizar as fases presentes nos corpos de prova e permanecer 

somente com uma microestrutura duplex (ferrita/austenita). 

 

Figura 15 – Forno de elevador de alta temperatura Fortelab MEZ 1700/4/E. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Após a solubilização foram realizados os tratamentos térmicos de envelhecimento com o intuito 

de fornecer energia de transformação para a difusão das fases, que foram nucleadas na 

microestrutura, tornando possível observar o comportamento dessas fases nas posteriores 

análises. O envelhecimento foi dado nas temperaturas de 850, 900 e 950 °C, variando o tempo 

de cada tratamento em 10, 100 e 1000 minutos, seguido por resfriamento em água. Contudo, 

para analisar a evolução das fases em outro contexto de resfriamento, outras  amostras foram 

envelhecidas nas mesmas temperaturas com tempo de 1000 minutos, sendo resfriado ao forno. 

O objetivo era fornecer tempo e temperatura para que ocorressem as transformações das 

diversas fases que podem nuclear no SDSS UNS S32750 e, assim, tornar possível o estudo dos 

mecanismos de transformação dessas fases. 

 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL  

 

Esses CPs foram embutidos e preparados para as análises metalográficas seguindo os 

procedimentos da norma ASTM E3-01, inicialmente passando por um lixamento com lixas de 

granulometria de 80 a 2500, seguido por polimentos com o uso de suspensão aquosa de alumina 

de 1um, pasta de diamante de 1 μm e pasta de diamante de 0,25um, conforme orientação da 

norma. Após o polimento, as amostras foram atacadas eletroquimicamente por uma solução de 

eletrólito de KOH em 30%, submetido a uma tensão de 2,5 V por 24 segundos. A estrutura da 

desenvolvimento do ataque eletroquímico pode ser observada na Figura 16, seguindo os 

procedimentos da norma  ASTM E407-07 para evidenciar as fases ferríticas e austeníticas, o 

que torna o grão de austenita clara, o grão da ferrita marrom claro e o precipitado da fase sigma 

marrom escuro, conforme também destaca Pardal et al. (2010). Após os ataques foram 

realizadas as análises microscópicas.  

Neste contexto, sabe-se da formação de fases secundárias e precipitação de nitretos e carbonetos 

durante o processo de aporte térmico. Para identificar principalmente nitretos ou carbonetos de 

cromo, os CPs também foram atacados com solução eletrolítica de ácido oxálico a 10%, 

submetidos a uma tensão de 6,0 V por 60 segundos, conforme orienta a norma  ASTM E407-

07, com posterior análise microscópica. 
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Figura 16 – Estrutura do Ataque Eletroquímico. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

As morfologias, os parâmetros de rede e as composições químicas relativas às fases de 

austenita, ferrita e sigma foram obtidos por Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV/EDS), e Difração de Raio-X (DRX). Estas análises aconteceram nos 

Laboratórios de Materiais do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) dos Campi de Aracruz e 

de Vitória, no Laboratório de Materiais Cerâmicos do Ifes do Campus Santa Teresa e no 

Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos – 

LABPETRO, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) Campus Goiabeiras.  

 

4.6.1 Microscopia Óptica (MO) e Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

As micrografias ópticas para análises das proporções e morfologias da fração volumétrica das 

fases de ferrita e austenita, bem como dos precipitados e fases deletérias, foram feitas por um 

microscópio óptico Olympus CX31 RTSF (Figura 17a). Para as análises microscópicas, os 

corpos de prova passaram por um banho ultrassônico em acetona por 20 min a 40 Hz, em outro 

de ultrassônico da Uniquex modelo USC 1400A. Após essa preparação, os CPs foram 

submetidos à MEV.  
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Figura 17 – (a) Microscópio Olympus CX31 RTSF; (b) MEV TESCAN VEGA3. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As análises por MEV/EDS foram realizadas in situ antes (amostra em branco), após a exposição 

dos aportes térmicos abordados no item 4.5. As imagens de MEV foram realizadas no 

equipamento TESCAN, modelo VEGA3 (Figura 17b) instrumentos OXFORD modelo X-

MaxN, operando a 30,0 kV e com emissão de 110 A, seguidas por imagem de espectroscopia 

de energia dispersiva (EDS), permitindo avaliar não apenas a morfologia, mas também sua 

composição química relativa às fases nucleadas nos corpos de prova.  

 

4.6.2 Difração de Raio X (DRX) 

 

A análise por Difração de Raio-X é uma das técnicas que podem ser utilizadas para quantificar 

e detectar a presença das diferentes fases policristalinas. Os difratogramas de XRD foram 

desenvolvidos em um difratômetro da Bruker, modelo D8 Discover (Figura 18), equipado com 

uma fonte de radiação Co-kα (k = 1,78901 Å), empregado com os seguintes parâmetros: 40 

mA, 35 kV, 2θ = 25 à 120°, passo de varredura de 0,0106° e tempo de exposição de 2,6 

segundos para cada passo. 
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Figura 18 - Difratômetro Bruker D8 Discover. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

4.6.3 Fração Volumétrica e Tamanho dos Grãos das Fases 

 

Para a análise da quantificação das frações volumétricas e mensuração dos tamanhos e áreas 

médias dos grãos e precipitado nas micrografias,  foi utilizado o programa de processamento 

de imagens Image J®, na versão 1.52n. Esse software é de domínio público, fornecido pela 

National Institutes of Health / USA, observando os procedimentos propostos pelas normas 

ASTM E562-19 e ASTM E1181-02. 

 

 

4.7 ENSAIO DE MICRODUREZA VICKERS 

 

As propriedades mecânicas do SDSS UNS 32750 foram estabelecidas pelo ensaio de 

microdureza, realizado de acordo com a norma ASTM E384-17, utilizando um microdurômetro 

marca Mitutoyo modelo HM-12 (Figura 19), pertencente ao Laboratório de Materiais do 

Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Aracruz. O ensaio procedeu-se com a carga de 0,5 

kgf e tempo de indentação de 20 segundos por medição, sendo realizadas 7 mensurações por 

amostras, nos sentidos longitudinal e transversal de laminação, observando um afastamento de 
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150 x 150 m entre cada endentação, com o propósito de estabelecer o perfil de microdureza 

superficial das amostras. 

 

Figura 19 – Microdurômetro Mitutoyo HM-122. 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

No intuito de evitar mensurações discrepantes foram descartadas a maior e a menor 

mensuração, tendo assim 5 medições de cada um dos corpos de prova, considerando 03 CPs 

para cada parâmetro, totalizando 15 mensurações para cada condição de análise, assim 

estabelecendo a microdureza superficial da amostra. Para a quantificação da microdureza das 

fases austenita e ferrita+deletérias foram realizadas 05 medições por amostra, tendo também o 

descarte da maior e menor mensuração, totalizando 9 medições para cada fase das condições 

estudadas, com carga de 0,05 kgf (50 gf). Em virtude de circunstâncias operacionais, as 

mensurações da microdureza da fase ferrítica está associada a fase deletéria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

5.1 ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO ÓPTICA 

 

Inicialmente por meio de análises químicas desenvolvidas através da técnica de espectrometria 

de emissão óptica, foi possível estabelecer a composição química do material para confirmação 

do aço estudado, além de estabelecer o PREN da liga, conforme destacado por Tavares et al. 

(2018). A investigação da composição química ocorreu nas amostras CR e  TSL 1125/5, em 

seus três corpos de prova, foi realizada como pode ser observado na Figura 20. Destaca-se que 

foram realizadas 5 mensurações para cada um dos corpos de prova. 

 

Figura 20 – Corpos de prova da análise de espectroscopia (a) CR e (b) TSL 1125/5. 

      
(a) 

 

     
(b) 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

O resultado da composição química pode ser observado na Tabela 8. O teor de nitrogênio não 

foi determinado por espectroscopia de emissão óptica devido à limitação do padrão do 

equipamento utilizado. Para tal, utilizou-se o valor mínimo da norma de 0,24%p nitrogênio, 

com a finalidade de se calcular o valor de PREN. 

 

Tabela 8 – Resultado da análise de espectroscopia de emissão óptica. 

Elementos 

químicos 
Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni Cu N 

%p Bal. 0,022 0,43 0,88 0,020 0,001 24,6 3,4 6,3 0,28 0,24 

%p ASTM 

A790/A790M-19 
Bal. 

0,030 

máx. 

0,80 

máx. 

1,20 

máx. 

0,035 

máx. 

0,020 

máx. 

24,0 – 

26,0 

3,0 –  

5,0  

6,0 – 

8,0 

0,50 

máx. 

0,24 – 

0,32 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Observa-se que a composição química obtida atende ao estabelecido na referida norma, com 

PREN igual a 40,62, estando em consonância com os trabalhos publicados por Gunn (2003), 

Gupta et al. (2018), Hosseini et al. (2018b) e Tavares et al. (2018). 

 

 

5.2 ANÁLISE TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL  

 

A Figura 21 apresenta os resultados de simulação termodinâmica computacional para o SDSS 

UNS S32750, sendo possível observar a precipitação das fases secundárias sigma e nitreto de 

cromo na matriz ferrita/austenita entre as temperaturas de 850 à 950 °C, destacando que a fase 

sigma, a principal fase deletéria para este aço, é dissolvida na matriz ferrítica a 890 °C. Outro 

ponto de destaque na análise deste diagrama de equilíbrio é que a nucleação e o aumento da 

fração da fase σ ocorrem com a diminuição da fração da fase δ (HATWIG et al. 2014; ZHANG 

et al., 2017; ZHANG et al., 2018).  

 

Figura 21 – Simulação da evolução das fases no SDSS UNS S32750. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Ainda observando o diagrama de equilíbrio, pode-se notar que a 850 °C há 32,5%p de ferrita, 

54%p de austenita, 8,5%p de fase sigma e 3,9%p de nitreto de cromo. Contudo, a 900 °C a fase 

sigma se dissolve na matriz ferrítica, com 46%p de ferrita, 51,5%p de austenita e 2,5%p de 

nitreto de cromo. A partir de 950 °C o sistema tende ao equilíbrio de teor das fases, 

permanecendo a essa temperatura somente as duas fases primárias da liga, com 49%p ferrita e 

51%p de austenita (HOSSEINI et al., 2018b; MA et al., 2017; MAAMACHE et al., 2021).  

Constata-se ainda na Figura 21 a presença de um ponto de equilíbrio entre as frações das fases 

ferrítica e austenítica com 50%p de cada fase a 1035 °C. As normas da ASTM A 790/A 790M-

19 e SAF 2507/13 determinam a temperatura de 1125 °C como ponto de solubilização, bem 

superior ao apresentado na simulação, uma vez que para os aços inoxidáveis DSS e SDSS têm-

se as propriedades mecânicas e de resistência à corrosão mais adequadas (BERECZ et al., 2015; 

HOSSEINI et al., 2018b; PÉREZ et al., 2016). 

 

Figura 22 – Diagrama ternário do sistema Fe-Cr-Ni (a) 850 °C, (b) 900 °C; e (c) 950 °C. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Foram elaborados os diagramas ternários de transformações de fases do sistema Fe-Cr-Ni nas 

temperaturas estudadas utilizando o FactSage®, como pode ser observado na Figura 22. Esse 

sistema tem ampla relevância no entendimento do processo de evolução das fases primárias e 

secundárias das ligas Fe-Cr-Ni, o que proporciona uma fundamentação dos conceitos sobre 

microestrutura dos aços inoxidáveis. 

Os trabalhos de Nilson (1992) e de Padilha e Rios (2002) expõem uma análise tridimensional 

do sistema ternário Fe-Cr-Ni, no qual abordam em destaque as fases principais ferrita, austenita 

e a fase secundária sigma, demonstrando cortes isotérmicos desse sistema com o objetivo de 

permitir a observância dessas fases supracitadas, de maneira meticulosa, colaborando assim, 

para a compreensão da evolução da fase sigma em função da temperatura. Foi possível observar 

considerável similaridade entre as secções isotérmicas apresentadas nos referidos trabalhos em 

relação às desenvolvidas nesta pesquisa, mesmo se tratando da análise de apenas três elementos 

da composição elementar do aço. Sendo assim, pode-se concluir que, ao tratar termicamente o 

aço inoxidável super duplex, têm-se as duas fases primárias (austenita e ferrita) e uma fase 

secundária (sigma) nas três secções isotérmicas, com considerável redução da fase sigma com 

a ampliação da temperatura de tratamento.  

 

 

5.3 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)  

 

Na análise por calorimetria exploratória diferencial (DSC), os corpos de prova de SDSS foram 

submetidos a um aquecimento, partindo da temperatura ambiente de 22 °C até a temperatura de 

estabilização do sistema duplex de fases a 1200 °C, para que fosse possível observar o 

comportamento de transformação de fases secundárias durante esse aquecimento. Após 

alcançar essa temperatura, o sistema de aquecimento do equipamento foi desligado e a amostra 

foi resfriada juntamente com o forno até a temperatura ambiente. Essa entrada de calor ocorreu 

de forma linear na taxa de aquecimento de 10 °C/min (HU et al., 2015; KAN; YANG; LI, 2019; 

STEINER PETROVIČ et al., 2012). As reações de transformações de fases obtidas por DSC 

foram obtidas pelos vários picos endotérmicos registrados.  

A Figura 23 apresenta a análise térmica por DSC do SDSS UNS S32750. No decorrer do ciclo 

de aquecimento foi possível identificar cinco picos de transformações endotérmicas, que foram 

analisadas em paralelo com a simulação termocomputacional, apresentada na Figura 21. desse 

modo foi possível identificar as fases precipitadas em cada pico.  
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Figura 23 – Curva de análise térmica por DSC do SDSS UNS S32750 da amostra TSL 1125/5. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O primeiro pico endotérmico ocorre a 540 °C, cuja entalpia de reação de 3,500 J/g representa a 

nucleação da fase χ, precipitado rico em molibdênio, demonstrando a similaridade com os 

resultados observados em trabalhos anteriores, com pequena diferença de entalpia de reação 

(BERECZ et al., 2015, 2020; KHOSHNAW et al., 2021). O segundo pico endotérmico 

apresenta uma entalpia de reação de 5,698 J/g, com temperatura de 755 °C, referente à 

transformação da fase sigma e austenita em fase ferrita (HAGHDADI et al., 2018; HOSSEINI 

et al., 2018b; SHAMANTH; RAVISHANKAR; HEMANTH, 2019).  

A 880 °C, o terceiro pico endotérmico observado apresenta 7,038 J/g de entalpia de reação, que 

pode ser associada à completa transformação da fase sigma e o limiar da busca do ponto de 

equilíbrio das duas fases primárias (ferrita/austenita), o que exibiu conformidade com os 

resultados visto na análise de DSC dos trabalhos anteriores (BERECZ et al., 2015, 2020; 

KHOSHNAW et al., 2021; TAHCHIEVA; LLORCA-ISERN; CABRERA, 2019)  

O quarto pico endotérmico foi verificado a aproximadamente 945 °C, com entalpia de reação 

na ordem de 7,345 J/g, referente à completa dissolução do nitreto de cromo na matriz primária 

da liga, conforme correlação na simulação termocomputacional, foi observado o mesmo pico 

em trabalhos anteriores  (BERECZ et al., 2015, 2020; KHOSHNAW et al., 2021). O terceiro e 

o quarto estão localizados no intervalo de temperatura estudado nesta pesquisa. E o último pico 

endotérmico, a 1100 °C e com entalpia de reação de 7,302 J/g , que está relacionado à 

transformação da austenita na fase ferrita (BERECZ et al., 2015; HAO et al., 2020; STEINER 

PETROVIČ et al., 2012; TAHCHIEVA; LLORCA-ISERN; CABRERA, 2019).  
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Ao comparar os resultados da simulação termocomputacional e da análise térmica por DSC foi 

possível destacar um ponto na temperatura de 1035 °C, onde a entalpia de reação de 6,480 J/g, 

que está associado ao equilíbrio das fases ferrítica e austenítica, com aproximadamente 50%p 

de cada fase, observado também em outras pesquisas (BERECZ et al., 2020; KHOSHNAW et 

al., 2021). Outro ponto de discussão é o último pico a 1100 °C na análise do DSC, no qual pode 

se correlacionar na simulação térmica, ao declínio suave da fração volumétrica da austenita a 

partir de 1080 °C, devido ao processo de dissolução da fase austenítica na fase ferrítica. E ainda, 

conforme análise no FactSage®, foi visto uma severa transformação da fase austenítica, a partir 

de 1225 °C, apresentando maior cinética de transformação para a fase δ, ponto de similaridade 

como destacado em trabalhos anteriores (HOSSEINI et al., 2018c; ZHANG et al., 2017a, 2018).  

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL  

5.4.1 SDSS UNS S32750 como recebido 

 

A análise metalográfica das amostras CR permitiram a identificação das fases presentes na 

microestrutura antes do tratamento de solubilização (Figura 24).  Devido ao ataque com KOH, 

têm-se a fase ferrítica na região escura, enquanto observa-se a fase austenítica na região clara 

da micrografia, onde há uma microestrutura composta de austenita e ferrita em quantidades 

proporcionais, conforme é apresentado pelas normas ASTM E407-07, A923-14 e 

A790/A790M-20.  

 

Figura 24 – Microestruturas do UNS S32750 da amostra CR atacada com KOH. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Na Figura 24 pode-se observar uma microestrutura duplex com grãos bem refinados de ferrita 

como resultado de um processo de deformação a frio desse aço, ou seja, quando da conformação 

do aço para a confecção do tubo de 406 mm, no qual foram retirados os corpos de prova.  

 

5.4.2 SDSS UNS S32750 solubilizado 

 

Com o tratamento de solubilização, os grãos de ferrita passaram por um processo de alívio de 

tensão, com coalescimento e crescimento dos grãos das respectivas fases, conforme pode ser 

observado na Figura 25.  

 

Figura 25 – Micrografias das amostras TSL 1125/5 atacada com KOH (a) 400x e (b) 1000x. 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

As imagens por microscopia óptica foram obtidas a fim de serem observadas as fases do SDSS 

UNS S32750, de modo que se tornou possível a quantificação, visualização da distribuição, 

morfologia e uniformidade dos grãos das fases primárias austenita e ferrita, bem como das fases 

secundárias, principalmente da fase sigma. Após cada um dos ataques eletroquímicos (30% de 

KOH e 10% ácido oxálico), as superfícies dos corpos de prova foram observadas no 

microscópio óptico, permitindo a realização de micrografias com conjunto de objetivas e ocular, 

proporcionando ampliação de 40x, 100x, 200x, 400x e 1 000x.  

Por meio das micrografias feitas pode-se observar que os grãos da fase austenítica são as ilhas 

mais claras e separadas dentro da matriz da fase ferrítica e que apesar de apresentar alguns grãos 

maiores de uma perspectiva global da distribuição da fase γ nas microestruturas. Essa apresenta 

grãos equiaxiais que acompanham o sentido de laminação e com contornos de bordas 
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irregulares, podendo ser observada essa condição nas duas micrografias apresentadas na Figura 

25, sendo que o sentido de laminação do aço na micrografia está na horizontal (NILSSON, 

1992; NILSSON et al., 2000; PADILHA; RIOS, 2002). 

 

5.4.3 SDSS UNS S32750 envelhecido 

 

As Figuras 26, 27 e 28 apresentam as micrografias ópticas das amostras envelhecidas. Nelas 

são possíveis notar que houve um aumento da nucleação da fase sigma com o aumento do tempo 

de envelhecimento, bem como a precipitação de nitreto de cromo, corroborando com os 

resultados da simulação termocomputacional a da análise térmica por DSC apresentados nas 

Figuras 21 e 23, do ponto de vista da presença dos precipitados nas análises. Porém, a simulação 

termocomputacional e a análise térmica por DSC mostraram que a 950 °C a fase sigma já estaria 

dissolvida na matriz ferrítica e não ocorreria a precipitação de nitreto de cromo (Cr2N), 

conforme pode ser visto nas Figura 28a e b.  

Ao realizar a análise das amostras em relação ao tempo de envelhecimento, observa-se que uma 

reduzida fração da fase σ nucleou na interface das fases γ/δ, reduzindo, assim, a fração da fase 

δ para as amostras TEA 10. Com o aumento do tempo de permanência das amostras 

TEA850/100, a fração da fase sigma aumentou, de forma que quase toda a fase ferrítica foi 

transformada. Para 1000 min, no envelhecimento a 850 e 900 °C, o crescimento da fração 

volumétrica e do tamanho do precipitado da fase sigma se desenvolveu ainda mais, e grãos da 

fase γ foram fracionados e separados pela fase σ que precipitou, conforme também foi 

observado na literatura (MA et al., 2017). 

Ao ser investigada a precipitação do nitreto de cromo, foi verificado uma fração volumétrica 

insignificante nas micrografias das amostras envelhecidas, como observado nas Figuras 26c, 

26d, 28a e 28b. Neste contexto, a mensuração da fração de Cr2N, pode ser considerada de forma 

independente ao tratamento de envelhecimento aplicado, de modo a ser ponderados os seguintes 

pontos: (1) fração volumétrica de nitreto ínfima; (2) quantidade reduzida de campos 

investigados; e (3) elevado índice para o padrão desvio da média, como destacado em pesquisa 

anterior (MAGNABOSCO; DOS SANTOS, 2012).  
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Figura 26 – Micrografias das amostras envelhecidas a 850 °C e atacadas com KOH (a) TEA 

10, (b) TEA 100, (c) TEA 1000 e (d) TEF 1000. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Figura 27 – Micrografias das amostras envelhecidas a 900 °C e atacadas com KOH (a) TEA 

10, (b) TEA 100, (c) TEA 1000 e (d) TEF 1000. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 
 

(d) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Figura 28 – Micrografias das amostras envelhecidas a 950 °C e atacadas com KOH (a) TEA 

10, (b) TEA 100, (c) TEA 1000 e (d) TEF 1000. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Na sequência são apresentadas as análises realizadas por meio da microscopia eletrônica de 

varredura (MEV/EDS), que permitem uma melhor compreensão das fases nucleadas das 

amostras submetidas aos tratamentos de envelhecimento. Por meio da análise de MEV/EDS 

foram investigados os corpos de prova, no qual foram submetidos aos mesmos ataques 

eletroquímicos aplicados das análises de microscopia óptica, o que permitiu averiguar a 

precipitação da fase sigma nas condições intergranular, nos contornos de grãos das interfaces 

das fases δ/δ, δ/γ e γ/γ (BERECZ et al., 2015; BIEZMA et al., 2021; HOSSEINI et al., 2018b). 

Como apresentado nos trabalhos de Hernández-Trujillo et al, (2021); Maamache et al. (2021); 

Shamanth; Ravishankar; Hemanth (2019), a fase sigma é caraterizada por um aspecto mais 

brilhante, isso em razão da presença de elementos de liga de maior peso atômico. Logo, nota-

se, na Figura 29a, da amostra solubilizada, que não se identifica nenhum precipitado, diferente 

do que é visto na Figura 29b, da amostra TEA 950/1000, na qual são observados diversos pontos 

com essa característica.  

 

Figura 29 – Micrografia das amostras atacadas com KOH (a) TSL 1125/5 e (b) TEA 950/1000. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Ao analisar as micrografias das amostras TEA 850/100 (Figura 30a), TEA 850/1000 (Figura 

30b), TEF 850/1000 (Figuras 26d e 30c) e TEF 900/1000 (Figura 27d), observou-se um evento 

muito interessante, no qual foi vista a precipitação da fase sigma na fase ferrítica de maneira 

intergranular, em precipitados lamelares, com regiões circunvaladas em destaque nessas 

micrografias, sendo isso também discutido em outra pesquisa, como estrutura celular (ZHANG 

et al., 2017a). Ainda, o autor destaca que partículas da fase ferrítica foram observadas na 
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interface das fases σ/γ2 após o envelhecimento, de modo que o crescimento da fase sigma e a 

nucleação da austenita secundária consumiram os grãos da fase ferrítica, o que apresenta 

consonância com o observado nas micrografias aqui apresentadas.  

 

Figura 30 – Micrografia das amostras atacadas com KOH (a) TEA 850/100, (b) TEA 850/1000 

e (c) TEF 850/1000. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Um importante ponto destacado por Zhang et al. (2017a) foi que, após um envelhecimento em 

950 °C, com tempo superior a 6 horas, os precipitados lamelares da fase sigma seriam 

dissolvidos na forma de blocos grosseiros e irregulares, o que também foi averiguado nesta 

pesquisa, uma vez que não foi observada nas amostras envelhecidas a 950 °C a formação 

lamelar da fase sigma.  
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Contudo, vale destacar que nos envelhecimentos de 850 e 900 °C, conforme as micrografias 

supracitadas, foram observadas essas estruturas celulares em amostras com tempo de 

envelhecimento de 1000 minutos, tanto resfriadas em água, quanto no forno. Sendo assim, 

pode-se entender que, para a dissolução desses precipitados lamelares tornam-se necessários 

quantidades maiores de energia cinética de transformação, proveniente de um tempo mais 

prolongado de envelhecimento em temperaturas inferiores a 950 °C, ponto também visto por 

outros autores (HOSSEINI et al., 2018a; PADILHA; RIOS, 2002). 

 

Tabela 9 – Composição elementar relativas das fases. 

Amostra Fase % Fe % Cr % Ni 
% 

Mo 
% Mn % Si 

CR Austenita 63,100 24,900 7,600 2,700 1,300 0,300 

Ferrita 62,100 26,800 5,300 4,100 1,000 0,700 

TSL Austenita 62,900 24,700 7,900 2,800 1,500 0,200 

Ferrita 61,800 26,800 5,700 4,100 1,100 0,500 

TEA 850/100 Austenita 62,933 24,467 7,933 2,867 1,333 0,500 

±0,05 ±0,19 ±0,05 ±0,13 ±0,19 0 

Ferrita 62,150 26,100 6,450 3,500 1,200 0,500 

±0,61 ±0,33 ±0,37 ±0,57 ±0,08 0 

Sigma 63,800 25,450 5,550 3,250 1,350 0,650 

±1,47 ±0,78 ±0,61 ±1,18 ±0,04 ±0,12 

TEA 900/100 Austenita 63,867 24,100 7,800 2,700 1,233 0,333 

±0,74 ±0,64 ±0,16 0 ±0,05 ±0,05 

Ferrita 63,100 27,150 4,350 3,800 1,200 0,450 

±0,98 ±0,70 ±0,53 ±0,82 ±0,25 ±0,12 

Sigma 64,200 27,200 4,267 2,733 1,133 0,467 

±1,02 ±0,28 ±0,46 ±0,39 ±0,05 ±0,09 

TEA 950/100 Austenita 62,900 24,467 7,967 3,033 1,233 0,400 

±0,25 ±0,19 ±0,09 ±0,40 ±0,05 ±0,02 

Ferrita 62,900 27,200 4,700 3,667 1,100 0,433 

±0,46 ±0,99 ±0,64 ±0,17 ±0,08 ±0,05 

Sigma 61,950 26,850 5,550 3,500 1,250 0,900 

±0,37 ±0,45 ±0,53 ±0,16 ±0,04 ±0,33 

Fonte: Elaborada pelo autor (2021). 
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A técnica de espectroscopia energia dispersiva de elétrons (EDS) foi utilizada a fim de verificar 

a quantificação relativa da composição elementar das diferentes fases microestruturais das 

amostras, apresentada na Tabela 9. Em virtude da similaridade dos resultados obtidos, foram 

demostrados somente os dados das amostras CR, TLS 1125/5 e TEA 100, das três faixas de 

envelhecimentos.  

Ao realizar-se uma comparação com as composições elementares relativas das fases das 

amostras, pode-se observar que as duas fases primárias da microestrutura (austenita, que possui 

porcentual mais elevado de níquel (elemento gamagênicos) e ferrita, que tem sua composição 

enriquecida em cromo (elemento alfagênicos)) apresentaram concordância com os teores 

apresentados em outros trabalhos (NILSSON, 1992; PADILHA; RIOS, 2002; PARDAL et al., 

2010). Contudo, a fase sigma demonstrou um declínio do teor de molibdênio, de modo que, na 

média, a fase sigma, nesta pesquisa apresentou teor de 2,952%p Mo na quantificação relativa 

por meio do MEV/EDS, diferente do observado em outras pesquisas, com teor médio de 7%p. 

(BERECZ et al., 2015; HOSSEINI et al., 2018a; MAAMACHE et al., 2021; ZHU et al., 2021). 

 

Figura 31 – Micrografia do MEV com análise de pontos do EDS da amostra TEA 900/10 

atacada com KOH.  

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Os espectros obtidos pelas análises de MEV/EDS mostrados na Figura 31 da amostra TEA 

900/10 permitiram identificar as fases primárias e as fases intermetálicas que tiveram sua 

nucleação nas amostras envelhecidas, de modo que a fase σ apresentou elevado teor de cromo 

e baixo molibdênio. Enquanto os nitretos de cromo foram identificados pelo seu alto teor de 
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cromo e nitrogênio, sendo que o nitrogênio só foi notado nos nitreto devido ao seu elevado teor. 

Essas mensurações de composições elementares estão em concordância com estudos anteriores 

(HAO et al., 2020; HERNÁNDEZ-TRUJILLO et al., 2021; MAAMACHE et al., 2021). 

Nos pontos identificados nas micrografias têm-se a fase austenita, a fase ferrita, a fase sigma e, 

em virtude da alta concentração de Cr e N, sugere-se a existência de acúmulos de nitretos na 

condição intergranular da fase δ. Contudo, isso também foi observado em outras amostras nas 

interfaces das fases δ/γ.  

 

 

5.5 DIFRAÇÃO DE RAIO X (DRX) 

 

A Figura 32 mostra os difratogramas de raios X de SDSS UNS S32750 das amostras estudadas 

nas condições de como recebido, após tratamento de solubilização e envelhecimento, com 

diferentes parametrizações.     

 

Figura 32 – Difratogramas das amostras CR e TSL 1125/5. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Ao analisar os difratogramas das amostras CR e TSL 1125/5, observa-se apenas a presença dos 

picos das fases δ e γ, de modo que o pico δ apresenta ligeira superioridade na intensidade em 

relação à fase γ, isso porque não se nota a presença de precipitados da fase σ, carboneto, nitretos 

ou fase secundárias para decompor a fase ferrítica, como são vistos nos difratogramas das 

amostras que foram envelhecidas (DANDEKAR et al., 2018; TANDON et al., 2018).  

Em uma correlação entre a simulação termocomputacional do FactSage®, as micrografias 

óptica e por MEV, e o difratograma de DRX da amostra TSL 1125/5, apresentados, 

respectivamente, nas Figuras 21, 25, 29a e 32, analisados para a temperatura de solubilização 

de 1125 °C, conforme esperado foi visto que somente as fases primárias, austenita e ferrita, 

estavam presentes nas amostras. Logo, pode-se destacar ainda uma mínima variação dos 

percentuais das frações das fases primárias para esta amostra, apresentada no item 5.6 a seguir, 

e em conformidade com a literatura (BERECZ et al., 2015; HOSSEINI et al., 2018b; LI et al., 

2019; ZHANG et al., 2017a).   

 

Figura 33 – Difratogramas das amostras envelhecidas a 850 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para os difratogramas de raio-X referentes ao tratamento de envelhecimento de 850 °C com 

resfriamento em água ou no interior do forno (Figura 33), observa-se que os picos da fase δ 

quase desapareceram, enquanto os picos das fases σ e γ se expandiram, quando comparados 
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com os difratogramas da amostra solubilizada (TSL). Esse resultado está em concordância com 

os apresentados na literatura, conforme foi demonstrado: que a nucleação da fase σ depende 

diretamente da transformação de estado sólido de δ → σ + γ2 (HOSSEINI et al., 2018b; LI et 

al., 2019; MA et al., 2017).  

Assim, ao analisar os difratogramas das amostras envelhecidas nas temperaturas propostas, 

mostradas nas Figuras 33, 34 e 35, torna-se evidente que, nos envelhecimentos mais 

prolongados, com tempo superior a 100 min, os picos da fase σ, com ângulos de difração 2 

iguais a 42,4°; 45,8°; 47° e 48,3°, aumentaram de intensidade, com redução e até ausência dos 

picos da fases δ presentes em 44,7°; 64,7°; 82° e 115,3°; sendo que o pico em 44,7° apresentou 

redução mais significativa dessa fase, enquanto os demais picos tiveram suas fases 

transformadas em fase sigma. Para a fase austenita, os picos não apresentaram alterações 

significativas na intensidade, destacando somente o pico em 95,7°, que apresentou um aumento 

acentuado de sua intensidade na amostra TEF 1000, resultado em concordância com a literatura 

(GENNARI et al., 2020; MAAMACHE et al., 2021; NÚÑEZ et al., 2020).  

 

Figura 34 – Difratogramas das amostras envelhecida a 900 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os espectros de raio-X na Figura 35 indicam que, na amostra envelhecida por 10 minutos, 

houve ampliação nas intensidades dos picos das fases ferrítica e austenítica, em 44,7° e 50,6° 
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respectivamente, e ainda o surgimento dos picos da fase sigma de maneira bem tímida, 

conforme também visto na micrografia apresentada na Figura 28a. Com o prolongamento do 

tempo de envelhecimento para 100 minutos houve a amplificação dos picos da austenita e da 

fase deletéria sigma e a redução dos picos referentes à fase ferrítica. 

 

Figura 35 – Difratogramas das amostras envelhecida a 950 °C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para o envelhecimento no tempo de 1000 minutos, em ambas as amostras foi percebido um 

comportamento muito semelhante, de modo que houve o aumento da intensidade dos picos da 

fase sigma e a redução drástica da intensidade dos picos da fase ferrítica. Porém, ainda visíveis 

nos difratogramas, o que também está de acordo com as micrografias analisadas para esses 

parâmetros (Figuras 28c e 28d). Esse comportamento está diretamente interligado à 

decomposição da ferrita em fase sigma e à nucleação dos nitretos de cromo observados nas 

análises micrográficas. Essas transformações também foram destacadas nas literaturas 

(BIEZMA et al., 2021; MAAMACHE et al., 2021; MARQUES; SILVA; SANTOS, 2020; 

MISHRA et al., 2016).  

Por meio da Figura 36 é possível observar uma síntese das diversas condições estudadas e 

discutidas anteriormente sobre os resultados da análise de difração de raio-X. Nota-se, 

sobretudo, de acordo com os picos difratados, a presença das fases σ + γ2 advindas da 
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transformação de estado sólido δ → σ + γ2. As intensidades desses picos variam de acordo com 

as condições parametrizadas para este estudo. Além disso, é possível notar a presença de picos 

de alguns planos da fase ferrítica sofrendo redução de sua intensidade e, em alguns casos, a 

percepção do plano (222) da fase austenítica (BERECZ et al., 2015; BIEZMA et al., 2021; LI 

et al., 2019; MA et al., 2017) 

 

Figura 36 – Difratogramas das amostras envelhecida (a) TEA 10, (b) TEA 100, (c) TEA 1000 

e (d) TEF 1000. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Nesse contexto, foi vista uma diferença nos espectros das amostras envelhecidas TEA 950/1000 

e TEF 850 e 950/1000, em relação às demais amostras envelhecidas, nas quais foi detectado o 

pico da austenita em 95,7°. Nas outras amostras esse plano foi imperceptível, sugerindo que 

possa haver, além das particularidades de cada condição, efeitos físicos, instrumentais e 
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característicos acerca da preparação das amostras. Ainda em relação ao pico da austenita, 

difratado em 95,7º (2θ), outros trabalhos também o detectaram com intensidade bem baixa, 

quase que imperceptível em alguns casos (DANDEKAR et al., 2018; LI et al., 2018; 

MARQUES; SILVA; SANTOS, 2020; TANDON et al., 2018).  

 

 

5.6 FRAÇÃO VOLUMÉTRICA E TAMANHO DOS GRÃOS DAS FASES 

 

No intuito de analisar as micrografias das amostras CR, TSL, TEA e TEF, em suas várias 

temperaturas e tempos de envelhecimento, após os tratamentos térmicos essas foram atacadas 

por hidróxido de potássio (KOH) para a observação das fases nucleadas, principalmente da fase 

sigma, e por ácido oxálico (CHO) para a exposição da microestrutura das amostras.  

Essas foram analisadas no software Image J®, versão 1.52n, conforme as normas ASTM 562-

19 e ASTM E1181-02. Através da aplicação da ferramenta GRID do software foi possível 

quantificar a fração das fases ferrítica, austenítica, sigma e demais fases deletérias precipitadas. 

Para as quantificações das frações de fases foram utilizadas três micrografias para cada amostra, 

sendo realizadas duas mensurações para cada micrografia, conforme Figura 37. Os resultados 

obtidos através destas análises estão apresentados na Tabela 10, com seus respectivos desvios 

padrão e, para análise da evolução do comportamento da nucleação das fases, na Figura 38 é 

apresentado um gráfico das frações das mesmas.  

 

Figura 37 – Análise micrográfica para quantificação das fases, atacada com KOH. 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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De acordo com diversos estudos (BERECZ et al., 2015; HOSSEINI et al., 2018b; LI et al., 

2019; ZHANG et al., 2017a), é possível observar que a amostra, ao ser submetida ao tratamento 

térmico de solubilização, de acordo com norma da ASTM A790/A790M-19, apresenta uma 

microestrutura com frações aproximadamente iguais (50%) das fases ferrítica e austenítica, 

livre de fases secundárias, podendo esse fato ser confirmado ao se analisar as frações de fases 

da amostra TSL 1125/5.  

 

Tabela 10 – Frações de Fases Nucleadas no SDSS UNS S32750. 

Amostras 

Austenita ± 

desvio padrão 

%p. 

Ferrita ± 

desvio padrão  

%p. 

Sigma ± 

desvio padrão 

 %p. 

Fases Deletérias ± 

desvio padrão 

%p. 

CR 51,46 ± 2,74 48,54 ± 2,74 - - 

TSL 50,63 ± 2,71 50,21 ± 3,19 - - 

TEA 850/10 44,75 ± 4,34 29,93 ± 4,52 20,17 ± 1,93 4,75 ± 1,35 

TEA 850/100 47,13 ± 4,40 11,79 ± 2,26 34,42 ± 3,97 5,25 ± 1,33 

TEA 850/1000 51,58 ± 4,89 11,29 ± 1,60 29,17 ± 4,27 8,67 ± 1,45 

TEF 850/1000 42,21 ± 5,58 13,88 ± 1,76 31,50 ± 4,11 11,63 ± 1,18 

TEA 900/10 52,71 ± 9,68 31,38 ± 9,18 9,08 ± 1,74 5,71 ± 1,15 

TEA 900/100 51,42 ± 7,25 15,25 ± 3,04 23,54 ± 2,90 9,75 ± 1,59 

TEA 900/1000 48,63 ± 3,98 12,96 ± 1,35 27,71 ± 5,63 9,63 ± 2,72 

TEF 900/1000 46,58 ± 3,63 13,67 ± 0,77 29,58 ± 3,46 9,12 ± 1,56 

TEA 950/10 52,54 ± 3,33 41,08 ± 3,94 3,79 ± 0,88 2,00 ± 0,82 

TEA 950/100 53,08 ± 3,83 27,58 ± 4,01 12,79 ± 2,05 6,21 ± 1,22 

TEA 950/1000 43,83 ± 4,46 19,88 ± 2,31 31,83 ± 4,63 4,67 ± 1,40 

TEF 950/1000 50,67 ± 8,21 13,63 ± 4,95 29,08 ± 2,85 7,50 ± 2,89 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As frações de fases δ, γ e σ, de acordo com a simulação termocomputacional nas temperaturas 

pesquisadas, foram apresentadas na Tabela 11, que permitiu a correlação com as mensurações 

realizadas na parte experimental. Assim pode ser observado que houve um desvio das frações 

da simulação em relação às frações mensuradas na análise experimental, em virtude 

principalmente do fato de que o software não considera o tempo de envelhecimento, 

considerando somente as frações em condição de equilíbrio. Contudo, considerando resultados 
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de pesquisas anteriores, as frações de fases apresentam resultados similares entre as frações 

mensuradas desta pesquisa (HATWIG et al., 2014; LI et al., 2019; MAAMACHE et al., 2021; 

ZHANG et al., 2018) 

 

Figura 38 – Evolução da nucleação das Fases. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Tabela 11 – Frações das Fases γ, δ, σ e nitreto na simulação termocomputacional. 

Temperatura 
Austenita 

%p. 

Ferrita 

%p. 

Sigma 

%p. 

Nitreto 

%p. 

850 °C 54 32,5 8,5 3,9 

900 °C 51,5 46 - 2,5 

950 °C 51 49 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Analisando a evolução da fração da fase δ, de fato ela sofre uma redução com a ampliação do 

tempo de envelhecimento. Inicialmente uma redução de aproximadamente 40% da fração da 

fase para as amostras TEA 850 e 900/10. Na amostra TEA 950/10 essa redução é menor, de 

cerca de 20%. Porém, as amostras TEA 850 e 900/100 e 1000 minutos, bem como as amostras 

TEF 850 e 900/1000 são afetadas de maneira muito mais severas, com reduções da fração da 

fase de aproximadamente 86,9%.  



83 

 

Contudo, um ponto de relevância é a decomposição da fase ferrítica nas amostras envelhecidas 

a 950 °C, que apresenta uma taxa de decomposição ligeiramente linear, diferente do que é 

observado nas outras duas faixas de temperatura, que demostram similaridade no 

comportamento, mantendo um patamar de estabilidade para os tempos de 100 e 1000 minutos 

de envelhecimento.  

Sob outro ponto de vista, na fração de fase sigma é observada uma tendência oposta à da fase 

ferrítica, de modo que foi constatada a redução gradual da fase ferrítica e o ampliação da fase 

sigma com o aumento do tempo e da temperatura de envelhecimento. Contudo, foi observado 

uma redução linear na nucleação da fase sigma no tempo de 10 e 100 minutos de encharque, 

com a ampliação das temperaturas de envelhecimento.  

De modo que, por outro lado nos tempos de 1000 minutos para as três temperaturas pesquisadas 

houve uma estabilização da fração em cerca de 30%, isso podendo ser explicado principalmente 

pela decomposição da fase ferrítica, na qual uma pequena fração da fase  precipitou-se ao 

longo dos limites da fase δ/ e se propagou para a matriz δ, provocando sua redução da fase, 

conforme observado na análise das micrografias. Aumentando ainda mais esse tempo para 1000 

minutos, houve um crescimento da fase  ao ponto de consumir de maneira muito significativa 

a fase ferrítica, de modo a quase esgota-la, conforme já apresentado em outras pesquisas 

(HOSSEINI et al., 2018c; KISASOZ; KARAASLAN; BAYRAK, 2017; MA et al., 2017). 

 

Figura 39 – Micrografias ópticas atacadas com ácido oxálico (a) TEA 900/10 – fase χ (b) TEF 

900 /1000 – fase γ2.  

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Por meio do resfriamento ao forno das amostras de 1000 min foi possível observar uma maior 

nucleação de outras fases deletérias como a 2. Outro ponto que pôde ser observado foi a 

coexistência das fases  e χ. Porém, a fase χ ,por ser uma fase metaestável, apresenta grandes 

possibilidades de se transformar na fase  durante o aporte térmico prolongado (HOSSEINI et 

al., 2018c, 2018b, 2018a, 2019).  

Ainda foi observada a precipitação de carbonetos e nitretos de cromo, e, por consequência a 

redução da proporção da fase austenítica da amostra (HOSSEINI et al., 2018b; LI et al., 2019; 

PADILHA; RIOS, 2002; PARDAL et al., 2010). Contudo, com essas outras fases secundárias, 

não foi possível realizar uma análise aprofundada, em virtude das limitações dos equipamentos 

utilizados. Dessa forma, essas foram deixadas aglutinadas em um único grupo como fases 

deletérias, mas foi possível verificar suas precipitações nas amostras pesquisadas, conforme 

observadas nas Figura 39.  

Ao comparar as Figuras 39 e 40 tornou-se possível observar a precipitação das fases deletérias 

χ e γ2 nas interfaces das fases δ/δ e δ/γ, o que indica a sensibilidade do SDSS à precipitação 

dessas fases secundárias, principalmente na temperatura de 900 °C, conforme destacado, a fase 

χ é enriquecida com o elemento de liga Mo, que possivelmente apresenta os maiores teores 

desse elemento. É importante destacar ainda, que a fase Chi atua como um catalizador no local 

de nucleação para a fase sigma, de modo indireto, contribuindo de maneira negativa nas 

propriedades mecânicas (HOSSEINI et al., 2018c, 2018a; ZHU et al., 2021).  

 

Figura 40 – Micrografias MEV atacada com KOH (a) TEF 850/1000 – fase γ2 e (b) TEA 

900/100 – fase χ. 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Enquanto isso, durante a decomposição da fase ferrítica, os elementos Cr e Mo são absorvidos 

na fase σ e o níquel é rejeitado, tendo sua difusão na nucleação da fase γ2 (BERECZ et al., 2015; 

HOSSEINI et al., 2018c; LI et al., 2019; ZHU et al., 2021). Desse modo, a fração das fases 

secundárias, inicialmente apresentaram 5,71 ± 1,15% (TEA 900/10) e, nas demais amostras 

envelhecidas à 900 °C, mantiveram um patamar de estabilidade em 9,50%. Entretanto, a maior 

fração mensurada da associação dessas fases deletérias foi de 11,63 ±1,18% na amostra TEF 

850/1000, o que apresenta uma consonância com trabalhos já publicados (HA et al., 2015; 

MAAMACHE et al., 2021; ZHANG et al., 2017b, 2018). 

A fração da fase sigma está associada à sua cinética de nucleação, que é estreitamente afetada 

pelos tempos e temperaturas de envelhecimento, que foram propostas neste estudo. Observa-se 

que 10 minutos de encharque proporcionou uma fração desse precipitado, a 850 °C, na ordem 

de 20,17 ±1,93%. Entretanto, na temperatura de 900 °C têm-se um percentual de nucleação na 

ordem de 9,08 ±1,74% e, para a amostra TEA 950/10, e a fração da fase sigma ficou em 

aproximadamente 3,79 ± 0,87%. Sendo que se verificou um decréscimo quase linear da 

nucleação deste precipitado, em virtude, principalmente, da necessidade de um maior tempo 

para a difusão dos elementos de liga Cr, Mo e N na decomposição da fase ferrítica. Deste modo, 

observou-se o desvio com o que foi verificado por meio da simulação termocomputacional e 

em consonância com dados apresentados em outros trabalhos (BERECZ et al., 2015; 

HOSSEINI et al., 2018a; SHAMANTH; RAVISHANKAR; HEMANTH, 2019).  

 

Figura 41 – Frações da fase sigma de acordo com a tempo de envelhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Esse mesmo aspecto pôde ser averiguado nas amostras tratadas a 100 minutos, que 

apresentaram um declínio linear da fração desse precipitado, conforme observado na Figura 41. 

Porém, em virtude da ampliação do tempo de envelhecimentos nas amostras TEA e TEF 1000, 

o que disponibilizou maiores quantidades de energia de transformação, ocorreu a difusão do 

cromo e do molibdênio, permitindo a nucleação da fase sigma, inclusive nas temperaturas de 

900 e 950 °C. Porém, para essas temperaturas, pela simulação no FactSage®, haveria ocorrido 

a total dissolução da fase sigma na fase ferrítica e, desse modo, as frações da fase sigma, no 

tempo de 1000 minutos de envelhecimento, apresentam uma estabilidade com cerca de 30% de 

fração. 

Analisando a nucleação da fase σ em um paralelo ao processo de tratamento térmico de 

envelhecimento, destacou-se que essa fase cresce de acordo com os mecanismos descritos por 

Berecz et al. (2015) e Hosseini et al. (2018b), de modo que pode ser observada a precipitação 

e o crescimento da fase σ em decorrência da decomposição da fase ferrítica, bem como a 

transformação da fase χ em fase σ. Nas amostras envelhecidas no tempo de 1000 minutos, nas 

três faixas de temperaturas, a fase σ conseguiu transformar a fase de ferrita quase que 

completamente, assim como o relatado em outros estudos (LLORCA-ISERN et al., 2016; 

MAAMACHE et al., 2021; ZHU et al., 2021). 

Por meio da Tabela 12 é possível verificar o tamanho médio dos grãos das fases austenítica, 

ferrítica e dos precipitados da fase sigma, de acordo com as parametrizações estabelecidas para 

cada amostra, assim sendo possível averiguar a redução dos grãos ferríticos, com a ampliação 

do tempo e da temperatura, em virtude da nucleação e da expansão da fase sigma.  

Ainda conforme foi destacado nos itens 5.4.1 e 5.4.2, nas Figuras 24 e 25, ao se comparar os 

tamanhos dos grãos das fases ferrítica e austenítica das amostras CR e TSL 1125/5, foi possível 

observar como são afetadas as microestruturas dos aços quando submetidos a deformações a 

frio. Nesse caso, observa-se o processo de conformação de um tubo, de modo que os grãos de 

ferrita, os mais afetados, apresentam uma redução na ordem de 62,19% do seu tamanho médio, 

enquanto os grãos da austenita têm uma redução dimensional média de 23,15%. 

A distribuição de fase sigma foi observada através da microscopia óptica, com o auxílio do 

ataque eletroquímico com 30% de KOH por 24 segundos sob uma tensão elétrica de 2,5 V, de 

modo que a fase austenítica apresentou uma tonalidade clara, a fase ferrítica a cor marrom clara 

e a fase sigma apresentou uma tonalidade marrom escura, o que permitiu a identificação e a 

mensuração do tamanho dos grãos de cada uma das fases e do precipitado.  
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Tabela 12 – Tamanho médio dos grãos das fases e precipitado das amostras. 

Amostras 

Austenita Ferrita  Sigma 

Tamanho ± desvio 

padrão  

(μm) 

Tamanho ± desvio 

padrão 

(μm) 

Tamanho ± desvio 

padrão  

(μm) 

CR 14,07 ± 2,87 6,62 ± 1,46 - 

TSL 1125/5 18,31 ± 1,78 17,51 ± 1,41 - 

TEA 850/10 16,17 ± 2,90 14,21 ± 3,58 3,46 ± 0,79 

TEA 850/100 13,43± 2,60 6,61 ± 1,06 4,45 ± 0,47 

TEA 850/1000 17,11 ± 1,51 3,60 ± 0,63 6,73 ± 0,58 

TEF 850/1000 17,35 ± 1,66 3,81 ± 0,53 8,00 ± 0,52 

TEA 900/10 15,95 ± 1,19 11,02 ± 1,00 3,64 ± 0,39 

TEA 900/100 13,32 ± 0,82 5,91 ± 0,57 5,89 ± 0,79 

TEA 900/1000 10,98 ± 0,88 2,20 ± 0,35 8,14 ± 0,53 

TEF 900/1000 15,96 ± 0,77 4,48 ± 0,69 8,02 ± 0,62 

TEA 950/10 15,62 ± 0,57 10,65 ± 0,66 2,82 ± 0,44 

TEA 950/100 13,02 ± 0,70 8,84 ± 0,53 6,36 ± 0,54 

TEA 950/1000 10,51 ± 0,80 9,88 ± 0,75 8,70 ± 0,60 

TEF 950/1000 14,02 ± 1,32 7,58 ± 0,72 8,22 ± 0,94 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Foram realizadas 21 mensurações em cada uma das fases (austenita, ferrita e sigma) estudada 

em cada micrografia da amostra. Porém, para minimizar as mensurações discrepantes foram 

descartadas as 3 maiores e as 3 menores de cada micrografia, sendo utilizado para o cálculo do 

tamanho médio dos grãos um total de 15 medições.  

Ao analisar os precipitados da fase sigma, sabendo que a difusão do cromo e do molibdênio é 

mais rápida nos grãos da ferrita, a fase sigma forma-se a partir dessa fase, ao contrário dos grãos 

da austenita (BERECZ et al., 2015; HOSSEINI et al., 2018b; MA et al., 2017). Sendo assim, 

ao examinar as micrografias das amostras, foi possível observar a nucleação da fase sigma nas 

amostras envelhecidas por 10 e 100 minutos. Esse processo ocorre principalmente na interface 

das fases austenita-ferrita, considerando que as regiões em que a fase sigma precipita são 

dependentes de energia preferencial e vias de difusão dos microconstituintes, apresentando 
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características similares às de outras pesquisas (LLORCA-ISERN et al., 2016; MAAMACHE 

et al., 2021; MISHRA et al., 2016). 

O tamanho médio dos precipitados da fase sigma tem uma variação considerável de acordo com 

o tempo e a temperatura de envelhecimento, sendo que essa variação é de 2,82 (±0,44) a 8,70 

(±0,60) μm de diâmetro, de modo que a área média do precipitado variou entre 6,23 a 59,41 

μm², sendo que, por meio da Figura 42, observa-se que as amostras envelhecidas a 850 °C (TEA 

e TEF) apresentaram uma expansão quase linear do tamanho do precipitado com a ampliação 

do tempo de tratamento, particularidade que também foi observada em outras faixas de 

temperatura, porém para as amostras TEA.  

 

Figura 42 – Tamanho médio dos precipitados da fase sigma nas amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Um ponto importante que deve ser destacado no processo de envelhecimento é que, no 

prolongamento do tempo de tratamento ocorrerá uma redução de taxa de difusão de Cr e Mo, o 

que favorecerá o aumento da taxa de crescimento do precipitado sobre a taxa de nucleação da 

fase, de modo a refletir no aumento progressivo da dimensão do precipitado médio da fase 

sigma (HOSSEINI et al., 2018c; PARK; AHN; KWON, 2006; WARREN et al., 2016). Destaca-

se as amostras TEF 850/1000; TEA e TEF 900/1000; TEA e TEF 950/100, nas quais foram 

mensurados os maiores diâmetros médios dos precipitados da fase sigma. Comparadas, essas 

amostras demostram um nível de estabilidade nos tamanhos médios, embora a temperatura de 

envelhecimento tenha sido ampliada. 
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O tamanho médio dos grãos de ferrita sofre uma redução gradual de acordo com a progressão 

do tempo de envelhecimento. Isso pode ser observado na Figura 43, onde o tamanho inicial do 

grão é de aproximadamente 6,62 (±1,46) μm de diâmetro, com área de 34,42 μm², para a mostra 

CR. Contudo, ao passar pelo tratamento de solubilização, esses grãos foram recristalizados e 

seu tamanho foi ampliado para aproximadamente 17,51 (±1,41) μm de diâmetro, com área de 

cerca de 34,42 μm².  

 

Figura 43 - Tamanho médio dos grãos da fase ferrítica nas amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As amostras envelhecidas apresentam uma evolução da decomposição da fase ferrita muito 

semelhante, podendo ser observada uma redução gradual do tamanho dos grãos conforme o 

aumento do tempo de tratamento. Contudo, as amostras TEF 1000 sofrem um pequeno aumento 

do tamanho dos grãos em relação às amostras de 1000 minutos resfriadas em água, 

provavelmente em decorrência do resfriamento ao forno, de modo que esse método contribuiu 

para que parte das fases deletérias decompostas fossem reabsorvidas e assim permitissem a 

expansão do grão da fase ferrita. 

Destaca-se a amostra TEA 900/1000, no qual os grãos dessa fase apresentaram a redução mais 

significativa, sendo mensurados os grãos com diâmetro médio de 2,20 (±0,35) μm e área com 

cerca de 3,81 μm², o que apresenta uma consonância com os resultados da fração volumétrica, 

e também com estudos anteriores que destacam que a fase ferrítica é quase que totalmente 

consumida em envelhecimentos prolongados (HOSSEINI et al., 2018b; MA et al., 2017; 

MAAMACHE et al., 2021; NILSSON, 1992; ZHU et al., 2021). 
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Os tamanhos médios dos grãos de austenita foram apresentados na Figura 44, e assim pode-se 

observar que a amostra TSL 1125/5 apresentou a maior dimensão, mensurada em 

aproximadamente 18,31 (±1,78) μm, com área aproximada de 263,34 μm², em virtude do 

processo de recristalização dos grãos proporcionado pelo tratamento de solubilização. Ao 

analisar a evolução dos tamanhos dos grãos da fase austenita, com o mesmo tempo de 

envelhecimento, constata-se que as amostras TEA 10 apresentaram grãos médios variando de 

16,17 (±2,90) μm a 15,62 (±0,57) μm, mantendo uma estabilidade, mesmo com a variação da 

temperatura. Esse mesmo comportamento foi verificado nas amostras TEA 100, de modo que 

os grãos médios exibiram diâmetros com 13 μm aproximadamente.  

 

Figura 44 - Tamanho médio dos grãos da fase austenítica nas amostras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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austenita tiveram uma ampliação do seu tamanho médio, de forma discreta na amostra TEF 

850/1000 e de modo mais significativo na amostra TEF 900/100, com diâmetro de 15,96 

(±0,77) μm e área de 200,06 μm2. 

 

 

5.7 PERFIL DE DUREZA DO SDSS UNS S32750 

 

Na Tabela 13 são apresentadas as médias das mensurações de microdureza obtidos na 

superfície, bem como seus respectivos desvios-padrão e o percentual de aumento da 

microdureza das amostras. A referência utilizada para o cálculo do aumento da microdureza foi 

a média das mensurações das amostras solubilizadas, uma vez que nessa condição de 

parametrização os corpos de prova estão com suas fases no estado metaestável com 

aproximadamente 50% de fase austenítica e 50% de fase ferrítica. 

 

Tabela 13 – Mensurações de microdureza superficial das amostras.  

Amostra 
Dureza ± desvio padrão 

HV(0,5) 

Ampliação da 

Microdureza 

CR 294 ± 10,03 5,18% 

TSL 1 125/5 279 ± 12,22 0,00% 

TEA 850/10 341 ± 14,81 22,26% 

TEA 850/100 370 ± 11,52 32,61% 

TEA 850/1000 396 ± 4,74 41,95% 

TEF 850/1000 418 ± 4,34 49,78% 

TEA 900/10 350 ± 9,47 25,32% 

TEA 900/100 395 ± 11,03 41,50% 

TEA 900/1000 397 ± 11,52 42,38% 

TEF 900/1000 384 ± 12,79 37,65% 

TEA 950/10 343 ± 6,79 22,81% 

TEA 950/100 381 ± 9,41 36,62% 

TEA 950/1000 386 ± 10,83 38,39% 

TEF 950/1000 382 ± 11,87 36,88% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Na Figura 45 pode-se perceber um crescimento quase linear da microdureza superficial nas 

amostras de referência a temperatura de envelhecimento 850 ºC, destacando também que foi 

nessa fase que foi obtida a maior dureza investigada, com intensidade de 418 HV (0,5) ± 4,34 

de desvio padrão para a amostra TEF 850/1000, como era esperado, conforme destacado no 

estudos de Hosseini et al. (2018b, 2018a), cuja microdureza máxima mensurada foi inferior a 

480 HV (0,2), dureza essa obtida em um envelhecimento a 750 °C em 10 h. A microdureza 

média nos corpos de prova antes do aporte térmico seria inferior a 300 HV(0,2) e, após o 

envelhecimento, ela apresentaria um valor médio em 450 HV (0,2), conforme destacado no 

estudo de Berecz et al. (2015). 

 

Figura 45 – Microdureza Superficial do SDSS UNS S32750. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Por meio da interpretação da Figura 46 tornou-se factível a observância de que as amostras, 

após o tratamento de envelhecimento, sofreram pouca variação das microdurezas superficiais, 

considerando o tempo de tratamento e a variação da temperatura, podendo destacar uma mínima 

ampliação da dureza nas amostras TEA 900. Na Figura 47 foi apresentada a evolução da 

microdureza de maneira percentual, levando em consideração como ponto de referência, as 

amostras solubilizadas, pois essas apresentam estabilidade da condição duplex das fases 

ferrítica/austeníticas.  

 

294
279

341
370

396
418

350

395 397
384

343

381 386 382

M
ic

ro
d

u
re

za
  
(H

V
)



93 

 

Figura 46 – Evolução da Microdureza Superficial parametrizando Tempo e Temperatura de 

Envelhecimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Por meio da Figura 47 foi possível verificar uma redução da microdureza nas amostras da 

condição como recebido em relação à amostra solubilizada, isso em decorrência do 

encruamento do material, em virtude do trabalho a frio, submetido durante o processo de 

conformação do tubo, no qual o material de análise foi retirado.  

 

Figura 47 – Percentual de evolução da microdureza superficial. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Observa-se uma ampliação de cerca de 50% da dureza, uma progressão quase linear da 

evolução da microdureza com o aumento de tempo de envelhecimento, conforme já destacado, 

para as amostras tratadas à 850 °C, enquanto as amostras TEA 950/100, TEA 950/1000 e TEF 

950/1000, com uma ampliação do tempo de tratamento, não foram percebido um grande 

impacto na microdureza superficial destes corpos de prova, conforme destacado em outros 

estudos (BERECZ et al., 2015; DANDEKAR et al., 2018; HOSSEINI et al., 2018c, 2018b). 

Na Tabela 14 são apresentadas as mensurações de microdureza obtidas para as fases austenita 

e ferrita, seus respectivos desvios-padrão e o percentual de ampliação da microdureza para cada 

um dos parâmetros de envelhecimento e condição de resfriamento. Nas mensurações de 

microdureza obtidas para a fase ferrítica, em razão do equipamento da Mitutoyo utilizado para 

mensurar a microdureza das fases, não foi possível aferir a dureza da fase ferrita de maneira 

distinta das fases deletérias. Nesse contexto, a dureza da fase δ sofre interferência das fases 

deletérias que foram nucleadas de modo intergranular ou na interface das fases δ/γ. 

 

Tabela 14 – Mensurações da microdureza das fases austenítica e ferrítica+deletéria.  

Amostra 

Dureza da Fases 

γ ± desvio padrão 

HV(0,05) 

Ampliação 

da 

Microdureza 

Dureza da Fases 

δ ± desvio padrão 

HV(0,05) 

Ampliação da 

Microdureza 

CR 294 ± 5,06 7,11% 297 ± 8,28 7,02% 

TSL 1 125/5 274 ± 7,17 0,00% 278 ± 10,04 0,00% 

TEA 850/10 355 ± 6,63 29,60% 335 ± 10,12 20,71% 

TEA 850/100 362 ± 5,32 31,85% 378 ± 9,75 36,13% 

TEA 850/1000 395 ± 2,57 43,89% 399 ± 7,54 43,82% 

TEF 850/1000 416 ± 1,80 51,85% 422 ± 3,08 51,92% 

TEA 900/10 347 ± 8,28 26,38% 350 ± 10,02 25,99% 

TEA 900/100 386 ± 6,76 40,85% 408 ± 7,70 47,06% 

TEA 900/1000 385 ± 9,93 40,30% 408 ± 7,70 47,06% 

TEF 900/1000 380 ± 9,35 38,66% 389 ± 10,27 40,16% 

TEA 950/10 344 ± 3,92 25,47% 345 ± 8,17 24,31% 

TEA 950/100 377 ± 9,36 37,33% 387 ± 8,22 39,50% 

TEA 950/1000 381 ± 3,80 39,03% 397 ± 7,51 42,98% 

TEF 950/1000 389 ± 7,78 42,01% 381 ± 8,28 37,27% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 



95 

 

Por meio da Figura 48 tornou-se possível a investigação da evolução da microdureza da fase 

austenítica, de modo que foi evidenciado que a maior microdureza de fase ocorreu no 

envelhecimento a 850 °C, com ampliação observada entre as amostras TSL 1125/5 para TEF 

1000, sendo que acompanhou a evolução da microdureza superficial, alcançando 416 HV 

(0,05), tendo um aumento percentual de cerca de 51,85%. As demais amostras das outras 2 

faixas de temperaturas se mantêm estáveis, com um aumento percentual em torno de 38,66% a 

42,01%.  

 

Figura 48 – Microdureza da fase austenítica para cada condição estudada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A microdureza da fase austenítica permanece estável ao ser submetida ao processo de 

envelhecimento a 900 e 950 ºC por longo tempo de tratamento (100 e 1000 minutos), não sendo 

afetada pelo método de resfriamento, conforme interpretação da Figura 48 (GENNARI et al., 

2020; HOSSEINI et al., 2018b; KUMAR et al., 2017). Essa semelhante análise pode ser 

observada para as microdurezas das amostras envelhecidas por 10 minutos. Nas 3 temperaturas 

propostas nesta pesquisa, a dureza não sofreu alterações significativas, mantendo-se estável 

com intensidade entre 344 a 355 HV (0,05). 

Ao analisar a Figura 49 da microdureza da fase ferrítica, pode-se observar que a microdureza 

dessa fase na condição solubilizada, apresenta valor médio de 278 HV (0,05), como é destacado 
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nas pesquisas de Gennari et al. (2020) e Hosseini et al. (2018c). Outro ponto de destaque na 

análise desse gráfico é que a microdureza da amostra TEF 850/1000 mostrou, assim como para 

a dureza superficial e da fase austenítica, a maior intensidade mensurada para essa propriedade, 

alcançando 422 HV (0,05).  

A interação com as fases deletérias deixou evidente a influência no aumento da microdureza 

para esse aço, visto que essa temperatura de envelhecimento ainda estava dentro da faixa de 

nucleação da fase sigma, e o resfriamento ao forno colabora para ceder uma maior quantidade 

de energia para a transformação e precipitação das fases deletérias na liga (LI et al., 2019; 

NILSSON, 1992; TAHCHIEVA; LLORCA-ISERN; CABRERA, 2019; ZHANG et al., 2018). 

 

Figura 49 – Microdureza das fases ferrítica+deletéria para cada condição estudada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A fase ferrítica das amostras TEA 1000, em todas as faixas de temperatura, foi quase que 

completamente transformada em fase sigma, como pode ser observado no difratograma de raio-

X apresentado na Figura 36c. Outro ponto que colabora para essa afirmação, é a estabilidade 

das microdurezas da fase ferrítica dessas amostras, que permaneceram próximas a 401 HV, 

também em consonância com as pesquisas sobre comportamento da fase sigma (GENNARI et 

al., 2020; HOSSEINI et al., 2018c; KUMAR et al., 2017). 
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Figura 50 – Comparação das microdurezas das fases austenítica e ferrítica+deletéria.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Por meio da interpretação do Figura 50, pode-se comparar a evolução e o comportamento das 

microdurezas das fases com relação ao tempo e à temperatura de envelhecimento, bem como o 

método de resfriamento das amostras após o envelhecimento.  

275

295

315

335

355

375

395

415

435
M

ic
ro

d
u
re

za
 (

H
V

)

Microdureza da Fase Austenítica Microdureza da Fase Ferrítica+Deletéria



98 

 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho foi proposto a caracterização microestrutural do aço inoxidável super duplex 

UNS S32750 após ser envelhecido na faixa de temperatura de 850 °C a 950 °C, com variação 

no tempo de permanência de 10, 100 e 1000 min, com o intuito de investigar a evolução da fase 

sigma em seu limite de dissolução, concluindo-se que: 

 

• A simulação computacional utilizando o software FactSage® 7.2 não permitiu prever a 

precipitação da fase sigma a 900 °C e 950 °C que foram observadas nas amostras 

tratadas termicamente nas condições deste trabalho por microscopia (óptica e eletrônica 

de varredura) e difração de raios X, uma vez que o software utilizado não parametriza 

o tratamento de envelhecimento, simulando apenas as transformações de fases em 

equilíbrio termodinâmico. Entretanto, foi possível prever o nitreto de cromo no intervalo 

de temperatura de 400 °C a aproximadamente 950 °C. 

• Foi possível identificar, de forma mais precisa, a formação das fases sigma e nitreto de 

cromo por DSC, cujos resultados foram corroborados quando comparados com os 

resultados de microscopia (óptica e eletrônica de varredura) e de difração de raios X, 

com uma leve diferença em relação ao nitreto de cromo quando comparado com a 

simulação computacional (945 °C para os resultados de DSC e aproximadamente 950 

°C para a simulação computacional). 

• A precipitação da fase σ é fortemente afetada pelo tempo de envelhecimento, na faixa 

de temperatura estudada, resultado do aumento da precipitação da fase secundária com 

maior decomposição da fase ferrítica a 850 °C, seguido pelas amostras tratadas a 900 

°C.  

• Nos estágios iniciais de envelhecimento, o comportamento de precipitação da fase σ no 

SDSS UNS S32750 é regido pelo mecanismo de transformação da decomposição 

eutetóide da fase δ → σ + γ2, de modo que a principal região de nucleação dessa fase 

deletéria foi a interface das fases γ/δ. Com o avanço do tempo de envelhecimento pode 

ser observada a nucleação de maneira intergranular da fase ferrítica. 

• Os precipitados da fase sigma foram caracterizados, conforme citado na literatura, em 

precipitados lamelares em temperaturas baixas, e em blocos, em temperaturas mais 



99 

 

altas, concluindo-se que são necessárias maiores quantidades de energia cinética de 

transformação para a dissolução dos precipitados lamelares, provenientes de um tempo 

superior a 1000 min de envelhecimento em temperaturas inferiores a 950 °C. 

• Ao comparar as frações volumétricas em relação ao tamanho médio dos grãos, pode-se 

averiguar que a evolução do tamanho médio dos grãos acompanhou a evolução das 

frações volumétricas, com pequenas variações e em taxas de evoluções diferentes. 

• A fase austenítica apresentou razoável estabilidade nas frações volumétricas e pequena 

flutuação no tamanho médio dos grãos, enquanto a fase ferrítica foi severamente afetada 

pelo tratamento de envelhecimento, principalmente para amostras tratadas a 1000 min, 

de modo que a amostra TEA 850/1000 apresentou a menor fração volumétrica, enquanto 

a amostra TEA 900/1000 apresentou o menor tamanho médio dos grãos. 

• A maior fração volumétrica da fase sigma foi verificada para a amostra TEA 850/100, 

principalmente em virtude da faixa de temperatura e pelos teores de Cr e Mo na fase 

ferrítica. Como nas temperaturas posteriores houve a decomposição da fase γ → σ,  fase 

essa que contém teores inferiores de Cr, Mo e é enriquecida com Ni em relação à fase 

δ, havendo redução na taxa de crescimento desse precipitado. Contudo, a amostra TEA 

950/1000 apresentou maior tamanho de precipitado médio (8,70 ± 0,60 m) com fração 

volumétrica da fase sigma igual a 31,83 ± 4,63%. 

• E finalmente, essa pesquisa foi observado um crescimento quase linear na microdureza 

das amostras tratadas termicamente a 850 °C, tendo como ponto inicial as amostras 

solubilizadas, e sendo assim, verificou-se na amostra TEF 850/1000, a maior 

microdureza superficial com 418 ± 4,34 HV(0,5), e para as microdurezas das fases, têm-

se a fase austenítica com 416 ± 1,80 HV(0,05) e na fase ferrítica+deléteria com  ± 3,08 

HV(0,05). 

 

Portanto, o aprimoramento do conhecimento sobre a evolução das fases do aço inoxidável super 

duplex contribui para melhor aplicação dessas ligas nas plantas industriais, mitigando as falhas 

nos projetos de máquinas e de equipamentos, o que, de alguma forma, poderia diminuir suas 

vidas úteis a partir de, por exemplo, falhas provenientes dos processos de corrosão e 

degradação. Tal conhecimento é de grande relevância para os processos de soldagem utilizados 

para fabricação e manutenção de produtos fabricados em SDSS UNS S32750, de forma que os 

procedimentos e técnicas de soldagem não venham a contribuir com a falha de tais produtos, 
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tornando os processos de fabricação e reparo mais sustentáveis (menor tempo de equipamento 

parado, menor consumo de insumos, etc.) com menores impactos ambientais (vazamento de 

combustíveis e contaminação de solo e/ou água, por exemplo, em oleodutos). 

 

Como continuação deste trabalho, sugere-se: 

 

• Desenvolver banco de dados para que seja possível realizar simulação computacional 

que permita prever todas as fases envolvidas nos tratamentos térmicos das amostras; 

• Analisar as diferenças entre as quantificações de fração volumétrica e tamanho de grãos 

por análise manual (ASTM E562-19 e ASTM E1181-02) e por meio de MEV/ EBSD; 

• Realizar ensaios de resistência à corrosão (Potenciodinâmico, DL-EPR e CPT) nos 

parâmetros de envelhecimento propostos neste estudo; 

• Realizar ensaios de resistências à tração e ao impacto para analisar a influência dos 

tratamentos de envelhecimento nestas propriedades mecânicas. 
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