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RESUMO 

 
Neste trabalho estuda-se o efeito do envelhecimento na microestrutura de 

um aço inoxidável superduplex.  Para isso foram realizados envelhecimentos a 

250, 600 e 850°C com tempos de 24 e 72h. As técnicas utilizadas para a 

identificação dessas fases foram a microscopia eletrônica de varredura e análise 

de difração de Raios-X e o efeito dessas fases nas propriedades mecânicas foi 

verificado através de ensaios de tração e medidas de microdureza. 

Os tratamentos térmicos envelhecimento acarretaram a precipitação de 

diversas fases. Com o envelhecimento a 250°C a fase alfa linha (α′) e a 600°C, 

além de alfa linha, também foram identificadas as fases sigma (σ), chi (χ) e 

nitretos de cromo (Cr2N). No material tratado a 850°C a fase alfa linha não foi 

mais observada pois já não é mais estável a esta temperatura. Foram 

identificados picos de fases sigma e chi e não foram identificados picos de ferrita, 

o que indica sua parcial dissolução nas fases citadas acima.  

Quando comparado com o material na condição de como recebido, 

observa-se uma diminuição na tenacidade na ductilidade à medida que a 

temperatura de envelhecimento aumentou. A resistência máxima tem uma queda 

a 250°C e aumenta a 600°C e ainda mais a 850°C. A tensão de escoamento 

diminui no material tratado a 250°C mas aumenta a 600°C e ainda mais a 850°C.  
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ABSTRACT 
 

In this work was studied the effect of aging heat treatment on the 

microstructure of an superduplex stainless steel. The material was submitted to 

heat treatment at temperatures 250, 600 and 850°C during 24 and 72 hours. The 

phases formed during aging were identified by Scanning Electron Microscopy and 

X-Rays diffraction while the effect of these phases on the mechanical properties 

were studied mean the results of tension test and microhardness. 

During the aging treatment were formed several phases. In specimens aged 

at 250°C during 24 and 72 hours were formed the alfa line (α′) and in the material 

aged at 600°C were identified α′, sigma (σ) and chi (χ) phases. In this temperature 

too was observed nitrides of chromium (Cr2N). During aging at 850°C were 

dissolved the α′ and ferrite phases and this condition were observed σ and χ 

phases. 

Was observed a decreasing in the mechanical properties of toughness and 

ductility with rising aging temperature however the tensile strength decreased for 

aging at 250°C and improved with aging at 600 and 850°C. 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS 
 

 

-Estudar o efeito do envelhecimento de 24 e 72 horas às temperaturas de 250, 

600 e 850°C na microestrutura e nas propriedades mecânicas de um aço 

inoxidável superduplex 25% Cr – 7% Ni, focalizando a formação de fases e a 

decomposição da ferrita a estas temperaturas. 
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CAPÍTULO 3 – JUSTIFICATIVAS 
 
 

As principais justificativas deste projeto são: 

 

 

 

- Do ponto de vista econômico, a justificativa está na ampla utilização desse 

material nas indústrias a fim de reduzir perdas causadas pela corrosão ou 

falhas mecânicas. 

 

 

- Do ponto de vista científico, este trabalho encontra justificativa na 

importância desse tipo de material como novos materiais que estão sendo 

desenvolvidos e aperfeiçoados. 

 

 

- Do ponto de vista regional este trabalho encontra justificativa na crescente 

utilização desse material pelas indústrias de petróleo da região Norte-

Flumunense. 

 
 
 

 

 

4 



CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 
 
 

Dentre os aços inoxidáveis de nova geração com alta resistência mecânica 

e ótimas propriedades de resistência à corrosão, estão os aços inoxidáveis 

duplex. Eles surgem da necessidade de combinar as qualidades dos aços 

ferríticos e austeníticos, particularmente grande resistência à corrosão aliada a 

elevada resistência mecânica e tenacidade. 

 Os aços inoxidáveis duplex são constituídos normalmente por frações 

volumétricas iguais de austenita e ferrita, através do correto balanço entre os 

elementos de liga. Sua principal característica é possuir uma microestrutura 

bifásica constituída de aproximadamente de 50% de ferrita e 50% de austenita. 

Esta microestrutura bifásica confere a esse material ótimas propriedades 

mecânicas como elevada resistência e tenacidade. 

 O desenvolvimento desses aços, denominado duplex vem resultando, nos 

últimos anos, na sua crescente utilização, principalmente em aplicações 

industriais que exigem maior resistência à oxidação, maior resistência à corrosão 

e tenacidade adequada, dos que as apresentadas pelos austeníticos. 

 Dentre os aços inoxidáveis duplex destaca-se o superduplex SAF 2507 que 

é freqüentemente utilizado em aplicações de elementos expostos à água do mar, 

trocadores de calor, bombas e tubos na indústria química, petroquímica, de papel 

e celulose e de trocadores de calor. 

 Entretanto quando os aços inoxidáveis duplex são expostos a temperaturas 

entre 300 e 1000°C algumas transformações de fases ocorrem, tais como  

precipitação de nitreto de cromo e fases intermetálicas como sigma, chi e 

austenita secundária  

A formação dessas fases compromete as propriedades mecânicas desse 

material e o efeito negativo da formação desses precipitados é que eles 

consomem cromo da matriz, que é ferrítica, causando perda de resistência à 

corrosão e causando uma diminuição na ductilidade do material. Dessa forma é 

importante conhecer a metalurgia física dessas transformações e sua  influência 

nas propriedades mecânicas do material. 
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CAPÍTULO 4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
4.1- Aços inoxidáveis 

4.1.1 - Definição e propriedades 
Definem-se como aços inoxidáveis àqueles que resistem à oxidação e 

corrosão motivadas pela ação dos agentes atmosféricos e químicos. Constitui 

uma categoria de aços caracterizada por ter na sua composição química um 

elevado teor em cromo. 

Aços inoxidáveis são aqueles contendo no mínimo 10,5-12% de Cr como 

principal elemento de liga. Poucos aços inoxidáveis contêm mais que 30% de Cr 

ou menos que 50% de Fe. 

Sua característica de resistência são obtidas graças à formação de um óxido 

protetor que impede o contato do  metal base com a atmosfera agressiva. Alguns 

outros elementos de liga podem ser adicionados à liga para a obtenção de melhores 

características mecânicas como o Ni, Mo, Cu, Al, SI, Nb, Se (Metals Handbook, 

1990). 

Além e resistirem à corrosão, possuem alta resistência à corrosão 

atmosférica, geral e química, resistência mecânica elevada e boa tenacidade, 

resistência moderada ao calor, baixa rugosidade superficial, facilidade de 

conformação, eles mantêm suas propriedades mesmo quando submetidos à 

elevadas temperaturas ou à temperaturas muito baixas (criogênicas), possuem uma 

ralação custo/beneficio favorável, baixo custo de manutenção, além de constituir um 

material reciclável. 

O principio dos aços inoxidáveis baseia-se na teoria de que o cromo tem a 

capacidade de formar, na presença do oxigênio, uma fina película superficial de 

óxido de cromo cuja característica é a resistência aos ataques químicos. Essa 

camada de óxido se torna uma barreira invisível, contínua, aderente, impermeável 

e praticamente insolúvel em muitos reagentes. Esta camada é formada 

espontaneamente pela exposição do metal ao ar ou de uma maneira mais rápida, 

mergulhando o material numa solução oxidante. 

Quando esta camada é destruída e as condições são tais que se opõem à 

sua regeneração espontânea (por exemplo, na presença de um ácido redutor), um 

aço inoxidável se torna muito pouco resistente a corrosão. O grau de proteção 

proporcionado por tais óxidos é uma função da espessura da camada de óxido, da 

sua continuidade, sua coerência e adesão ao metal, e a difusividade do oxigênio e 
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metal no óxido. Numa alta temperatura de oxidação, aços inoxidáveis utilizam 

geralmente um modelo similar de proteção contra a corrosão. Porém a baixas 

temperaturas aços inoxidáveis não formam uma camada de óxido. Ao invés disso, 

um filme passivo é formado. Um dos mecanismos que tem sido sugerido é a 

formação de um filme de óxidos hidratados, mas não há total acordo sobre a 

natureza do óxido complexo sobre a superfície do metal. Contudo, o filme de óxido 

deveria ser contínuo, sem poros, insolúvel, e se refizesse, se quebrado, na presença 

de oxigênio. 

A presença de oxigênio é essencial para a resistência a corrosão de um aço 

inoxidável. A resistência à corrosão de um aço inoxidável atinge seu máximo quando 

o aço é totalmente exposto e a superfície é mantida livre de depósitos de umidade. 

O efeito favorável do Cr é aparente mesmo quando em uma pequena 

quantidade desse elemento está presente na liga. 

Assim aços com 5% de cromo são mais resistentes à corrosão do que os 

aços comuns. Contudo, convencionalmente, o nome “aço inoxidável” é reservado 

para ligas Fe-Cr ou Fe-Cr-Ni, contendo pelo menos 10,5-12% de Cromo. Essa 

concentração corresponde ao mínimo que é geralmente considerado como 

necessário para garantir uma resistência à corrosão atmosférica razoável. 

Além dos seus componentes principais Fe-Cr-Ni, os aços inoxidáveis têm, em 

menor quantidade, adições de outros elementos, tais como: Carbono, Silício, 

Manganês, Alumínio, Molibdênio, Cobre, Titânio, Tungstênio, Nióbio, Cobalto, 

Oxigênio, Fósforo, Chumbo, Zircônio, Nióbio e Enxofre. 

As propriedades mecânicas da maioria dos aços inoxidáveis, especialmente 

ductilidade e dureza, são maiores do que as mesmas propriedades dos aços 

carbono.  

A ampla utilização dos aços inoxidáveis deve-se a uma combinação favorável 

de propriedades, tais como: resistência a corrosão e oxidação, resistência mecânica 

a quente, trabalhabilidade e soldabilidade (Padilha e colaboradores, 1994). 

 
4.1.2 - Influência dos elementos de liga 

Na composição dos aços surge um grande número de elementos ligados ao 

ferro e ao carbono. Alguns desses são indesejáveis e são retirados durante a fusão 

e subseqüente produção do aço. 

Convém notar que os elementos de liga quando usados em conjunto com 

outros podem originar nos aços propriedades ligeiramente diferentes das que lhe 
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dariam se usados isoladamente. O cromo é o elemento essencial na formação do 

filme passivo. Outros elementos podem influenciar a efetividade do cromo na 

formação ou manutenção do filme, mas nenhum outro elemento pode, por si só, 

criar as propriedades dos aços inoxidáveis. O níquel melhora a resistência à 

corrosão dos aços com cromo, pois favorece a formação da película de óxido de 

cromo e dá-lhe mais estabilidade. Adiciona-se, também, à composição química dos 

aços inoxidáveis outros elementos de liga tais como Mo, Ti, Nb, N, S, Cu e Al com a 

finalidade de se obter determinadas propriedades. 

 

4.1.2.1 - Cromo 
 O filme é primeiramente observado com cerca de 10,5% de Cr, mas é 

bastante fraco nesta composição e proporciona somente uma moderada proteção 

atmosférica. Aumentando-se o conteúdo de cromo tipicamente nos aços 

inoxidáveis austeníticos e ferríticos aumentam-se gradativamente a estabilidade 

do filme passivo. Porém um teor de cromo maior pode afetar as propriedades 

mecânicas, trabalhabilidade, soldabilidade, ou adequação e aplicações 

envolvendo exposições a certas temperaturas. Conseqüentemente, é mais 

eficiente melhorar a resistência à corrosão pela alteração de outros elementos, 

com ou sem aumento no teor de cromo. 

4.1.2.2 - Níquel 
 O níquel, em quantidades suficientes, estabilizará a austenita e isso aumenta 

gradativamente as propriedades mecânicas. O níquel é efetivo na promoção da 

repassivação, especialmente em ambientes redutores. Aumentando-se o teor de 

níquel para cerca de 8 a 10% diminui-se a resistência a corrosão sob tensão, e com 

teores mais elevados desse elemento se restabelece a resistência a esse tipo de 

corrosão. Já que o níquel não forma nenhum composto no aço, ele permanece em 

solução na matriz, fazendo com que a mesma fique mais forte e dura. 

4.1.2.3 - Manganês 
 O manganês em quantidades moderadas e em associação com o níquel 

desempenhará muitas funções atribuídas ao níquel. Porém, uma total substituição 

do níquel pelo manganês não é possível na prática. Aços com alto teor de 

manganês possuem algumas propriedades mecânicas muito úteis, como resistência 

ao desgaste. O manganês interage com o enxofre nos aços inoxidáveis para formar 

sulfetos de manganês.  
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4.1.2.4 - Carbono 
 O carbono é muito útil, pois permite o endurecimento por tratamento 

térmico e melhora a resistência dos aços em aplicações a elevadas temperaturas. 

Em todas as outras aplicações, o carbono é prejudicial à resistência à corrosão 

devido a sua reação com o cromo. O carbono aumenta a dureza dos aços e, em 

conjunto com o ferro, forma carbonetos duros resistentes ao desgaste. 

4.1.2.5 - Nitrogênio 
 O nitrogênio é benéfico aos aços inoxidáveis austeníticos no que se refere 

ao aumento da resistência à corrosão por pites, retarda a formação da fase sigma 

e endurece o aço. Ele é essencial nos tipos duplex para aumentar a fração de 

austenita, diminuir a segregação de cromo e molibdênio e elevar a resistência à 

corrosão da fase austenitica.  

4.1.2.6 - Molibdênio 
 Aumenta a passividade e a resistência química dos aços inoxidáveis. Sua 

ação é especialmente importante no aumento da resistência a corrosão por pites 

e em frestas. Tem função na distorção elástica, diminuindo a autodifusão e 

contribuindo para o aumento de resistência mecânica. 

4.1.2.7 - Fósforo 
 Fornece aos aços inoxidáveis uma boa usinabilidade. 

4.1.2.8 - Titânio e Nióbio 
 Apresentam uma importante função na manutenção da inoxibilidade dos 

aços. Evitam a ocorrência da combinação do carbono com o cromo evitando a 

formação de carbonetos e a perda da resistência a corrosão. 

4.1.2.9 - Alumínio 
 Melhora a resistência a oxidação a elevadas temperaturas; seu 

comportamento é semelhante ao do silício, porém o excesso desse elemento 

dissolvido na ferrita fragiliza o material. 

4.1.2.10 - Cobre 
 Apresenta condutividade térmica e elétrica e boa usinabilidade. Sua 

presença aumenta a resistência a corrosão por via úmida. 

4.1.2.11 - Silício 
 Melhora a resistência a corrosão a elevadas temperaturas. Atua de 

maneira análoga ao cromo. 
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A Figura 1 demonstra o efeito dos elementos de liga num aço inoxidável 

duplex observando-se a formação de fases secundárias. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama esquemático TTT (Tempo - Temperatura-Transformação) 
para um aço inoxidável duplex (Davis, 1994). 

 
4.2 - Classificação dos aços inoxidáveis 
 Os aços inoxidáveis trabalhados são comumente divididos dentro de quatro 

grupos classificados com base nas características da estrutura. 

 
4.2.1 - Aços Inoxidáveis Martensíticos 

São essencialmente ligas de Fe-Cr-C que contêm entre 12 e 18 % de Cr e 

entre 0,1 e 0,5% de C (embora em alguns casos, pode-se chegar até 1%C), com ou 

sem pequenas adições de outros elementos de liga que possuem uma estrutura 

cristalina cúbica de corpo centrado distorcida (martensítica) na condição endurecida, 

e que podem ser austenitizadas se forem aquecidas a uma temperatura adequada. 

Apresentam elevada temperabilidade, são facilmente endurecíveis por tratamento 

térmico. Sua resistência à corrosão tende a ser inferior a dos outros tipos, sendo, 

contudo satisfatória para meios mais fracamente corrosivos. São ferromagnéticos, 

possuem excelente resistência à corrosão, podem ser facilmente trabalhados a frio 

ou a quente, sobretudo quando o teor de carbono for baixo. À medida que aumenta 

o teor de carbono, fica prejudicada a resistência à corrosão, o que, no entanto, é 

compensado pelo maior teor de cromo. A composição química dos principais tipos 

martensíticos é apresentado na Tabela4.1. 

 

Tempo 
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Tabela 4.1. Composição química dos principais tipos de aços inoxidáveis 

martensíticos. (ASM Handbook). 

Aço 
Martensítico 

%C %Cr %Ni Outros 
elementos 

AISI 410 0,15 11,5-13,5 - - 

AISI 416 0,15 12-14 - 0,60%Mo 
AISI431 0,20 15-17 1,25-2,50 - 
AISI 440 0,95-1,2 16-18 - 0,75%Mo 

 

4.2.2 - Aços Inoxidáveis Ferríticos 
São essencialmente aços contendo cromo como principal elemento de liga e 

possuem estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Como o teor de carbono é 

baixo, no máximo 0,20%, a faixa austenitica fica totalmente eliminada e, em 

conseqüência, esses aços não são endurecíveis por têmpera. Alguns tipos podem 

conter Mo, Si, Ti e Nb para conferir características particulares. O enxofre ou selênio 

pode ser adicionado para melhorar a trabalhabilidade (ASM Handbook, 1990).   

As ligas ferríticas são ferromagnéticas. Elas podem ter boa ductilidade e 

conformabildade, limite de escoamento relativamente alto, mas a resistência a altas 

temperaturas é relativamente boa comparando com o tipo austenítico. A dureza 

pode ser um pouco limitada a baixas temperaturas e grandes seções. Esses aços 

possuem tenacidade menor do que o tipo austenítico. A resistência é aumentada 

moderadamente por trabalho a frio (ASM Handbook, 1990). A composição química 

dos principais tipos ferríticos é apresentada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Composição química dos principais tipos de aços inoxidáveis ferríticos. 

(ASM Handbook). 

Aço 
Ferrítico %C %Cr %Ni Outros 

elementos 
AISI 406 0,15 12-14 - - 
AISI 430 0,12 14-18 - - 
AISI 442 0,20 18-23 - - 

AISI 444 0,025 17,5-19,5 1,00 1,75-2,50%Mo; 0,8%Max 
(Ti+Nb) 

AISI 446 0,20 23-27 - - 
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4.2.3 - Aços Inoxidáveis Austeníticos 

Os aços inoxidáveis austeníticos apresentam os tipos mais comumente 

utilizados possuindo uma estrutura cúbica de face centrada. Esta estrutura é obtida 

através do uso liberado de elementos austenitizantes como o Ni, Mn, N. Esses aços 

são essencialmente não magnéticos na condição recozida e podem ser endurecidos 

somente por trabalho a frio. Eles usualmente possuem boas propriedades 

criogênicas e boa resistência a elevadas temperaturas. O conteúdo de cromo varia 

geralmente de 16 a 26%; níquel, até 35%; e manganês, até de 15%. 

Esta classe inclui principalmente ligas de Fe-Cr-Ni. Apresentam estrutura 

predominantemente austenítica, não sendo endurecíveis por tratamento térmico. 

Estes aços formam o grupo mais numeroso e utilizado dos aços inoxidáveis 

Apresentam a temperatura ambiente um baixo limite de escoamento, limite de 

resistência alto e uma elevada ductilidade. A composição química dos principais 

tipos austeníticos é apresentado na Tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3. Composição química dos principais tipos de aços inoxidáveis 

austeníticos (ASM Handbook). 
 

Aço Austenítico %C %Cr %Ni Outros 
elementos 

AISI 201 0,15 16-18 3,5-5,5 5,5-7,5%Mn 
AISI 304 0,08 18-20 8,0-10,5 - 
AISI 316 0,08 16-18 10-14 2-3%Mo 
AISI 321 0,08 17-19 9-12 Ti (5x%C) 
AISI 347 0,08 17-19 9-13 Nb (10x%C) 

 
4.2.4 - Aços Inoxidáveis Duplex 

São ligas bifásicas do sistema Fe-Cr-Ni. Estas possuem aproximadamente a 

mesma proporção de fases ferrita e austenita e são caracterizadas pelo baixo teor 

de carbono (menos que 0,03%), por uma elevada resistência à corrosão, inclusive 

em ambientes em que os aços austeníticos são deficientes, elevada resistência 

mecânica e boa soldabilidade. As vantagens desses sobre os austeníticos e 

ferríticos são a resistência mecânica (aproximadamente o dobro), maior tenacidade 

e ductilidade (em relação aos ferríticos) e uma maior resistência à corrosão por 

cloretos (modenesi,2001). A composição química dos principais tipos duplex está 

apresentada na Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4. Composição química dos principais tipos de aços inoxidáveis duplex. 

(ASM Handbook). 

Aço Duplex 
 

Desig.Padrão 
UNS 

 
   %Cr 

 
   %Ni 

 
      % Mo 

 
% N 

 
% Cu 

Zerom 100  
S 32760 25 7 3,5 0,24 0,7 

SAF 2205  
S 31803 21-23 4,5-6,5 2,8 0,15 - 

SAF 2507  
S 32750 25 7 3,8 0,28 - 

SAF 2304  
S 32304 23 4 0,2 0,1 - 

 

 
 
4.3 - Diagramas de equilíbrio 

Os diagramas de equilíbrio oferecem uma orientação valiosa sobre as 

possíveis fases que podem ocorrer em um material. 

4.3.1 - Sistema Fe-Cr 

 
 

Figura 2. Diagrama de equilíbrio Fe-Cr (ASM Handbook). 

 

A Figura 2 apresenta o diagrama de equilíbrio Fe-Cr, em que se 

verifica, para qualquer relação Fe-Cr, que a solidificação se inicia com a 

% atômica de Cromo 

% peso de Cromo 
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formação de uma fase cúbica de face centrada (α), denominada ferrita. A 

ferrita quando proveniente da solidificação é habitualmente denominada de 

ferrita δ. 

Por ser um elemento ferritizante, o cromo reduz o campo de 

existência da austenita (γ), estabilizando a ferrita para teores superiores 

que 12,7-13% no sistema Fe-Cr. 

Desta forma o campo de estabilidade da austenita neste sistema é 

limitado numa faixa de temperatura entre 850 e 1400°C e para teores 

máximos de cromo de 12,7-13%, a partir do qual, a qualquer temperatura, 

haveria a presença de ferrita. Como pode ser observada na Figura 2, a 

temperatura de transformação α\γ, que para o ferro situa-se entre 910°C, 

diminui à medida que se eleva o teor de cromo, até atingir um máximo a 

850°C, correspondendo a 8% de cromo. Teores crescentes de cromo 

elevam a temperatura de transformação α\γ progressivamente até 1000°C, 

para composições contendo 13% de cromo. 

Pode-se observar a presença de uma fase quebradiça, denominada 

fase sigma (σ), para ligas contendo entre 23% a 70% de cromo, quando 

expostas a temperatura entre 500 e 850°C. À esquerda do campo em que 

está presente somente a fase sigma , nota-se um campo bifásico: ferrita ou 

ferro α e sigma. Conclui-se, então, que aços inoxidáveis ferríticos com teor 

de cromo superior a 23% já podem apresentar essa fase frágil. Sua 

presença não é vantajosa já que a mesma afeta as propriedades 

mecânicas e a resistência à corrosão dos aços, além de reduzir a 

ductilidade e principalmente a tenacidade. Verificando-se que a fase sigma 

é prejudicial ao aço, pode-se atenuar esse inconveniente pelo aquecimento 

do aço acima da máxima temperatura de estabilidade da fase sigma, de 

modo a dissolvê-la na austenita ou convertê-la em ferrita δ. Assim são 

restauradas as propriedades normais. As temperaturas recomendadas são 

superiores a 900°C (Chiaverini, 1996).  

Os campos de existência de austenita e austenita mais ferrita no 

sistema Fe-Cr podem ser deslocados para maiores teores de cromo na 
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presença de elementos austenitizantes, sendo importantes, neste sentido, 

os elementos intersticiais como carbono e nitrogênio. A presença de 

pequenos teores desses elementos é suficiente para aumentar o campo de 

estabilidade da austenita, que podem estender-se para cerca de 26% de Cr 

como. Em ligas Fe-Cr pertencentes a faixa de temperatura de composição 

em que seria possível a precipitação de fase sigma, se submetidas a 

temperaturas na faixa entre 400 e 550°C tenderia a ocorrer a formação de 

fase rica em cromo, α′, coerente com a matriz, que também seria ferrítica, 

porém rica em ferro α. À precipitação dessa fase rica em cromo tem sido 

atribuída a fragilização e redução da resistência a corrosão a que ligas Fe-

Cr submetidas a temperaturas próximas de 475°C, por tempos 

relativamente curtos, estão sujeitas. Esse tipo de fragilização é reversível, 

sendo possível restaurar a tenacidade de materiais fragilizados através do 

seu reaquecimento à temperaturas superiores a 550°C, sendo o tempo de 

manutenção necessário para eliminar e fragilização tanto menor quanto 

mais elevada a temperatura (Chiaverini, 1996). 

 
 
 

4.3.2 - Sistema Fe-Cr-C 
Quando o carbono é adicionado ao sistema Fe-Cr este ficará mais 

complexo; porém seu estudo é simplificado pela observação do que ocorre 

no diagrama Fe-C quando se introduz cromo em teores crescentes 

(Chiaverini, 1996). O efeito mais importante é verificado na região 

austenítica, como mostrado na Figura 3 (Chiaverini, 1996). 

Esta Figura mostra o efeito do teor de cromo no campo austenítico 

através de cortes do diagrama de equilíbrio Fe-Cr-C. Nota-se que o campo 

de estabilidade da austenita diminui à medida que o teor de cromo aumenta 

chegando quase a desaparecer com teores de cromo superiores a 20%. 

Esse fato leva à conclusão de que, à medida que a porcentagem de cromo 

aumenta, a composição das ligas Fe-Cr-C que permitirá a obtenção de 
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endurecimento total por têmpera fica reduzida a limites cada vez mais 

estreitos. 

Para teores de cromo acima de 13 % uma quantidade de carbono 

deve ser adicionada para garantir a formação de uma estrutura 

completamente austenítica em uma faixa de temperatura. Para tal, quanto 

maior o teor de cromo, maior deve ser o de carbono. 

Os diagramas das Figuras 4,5,6 correspondem a secções 

transversais do diagrama Fe-Cr-C com, respectivamente 6%, 12% e 18% 

de cromo. Do seu exame, podemos notar a diminuição da faixa austenítica 

e a precipitação, pelo esfriamento muito lento, de excesso de carbonetos 

acima do eutetóide (ponto P). 

Essas considerações são importantes, pois certos aços inoxidáveis 

com teores de cromo elevados – entre 16 e 20%- podem tornar-se 

quebradiços pelo esfriamento muito lento, admitindo-se que esse fenômeno 

seja associado a uma precipitação de carbonetos. Essa fragilidade pode, no 

entanto, ser eliminada pelo reaquecimento a temperaturas entre 790 e 

850°C seguido de resfriamento razoavelmente rápido. 
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Figura 3. Efeito do teor de cromo sobre o campo austenítico (Chaverini, 1996). 

 

 
 

Figura 4. Secção transversal do diagrama Fe-Cr-C com 6% de Cr 

(Chiaverini, 1996). 
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Figura 5. Secção transversal do diagrama Fe-Cr-C com 12% de Cr 

(Chaverini, 1996). 
 

 
Figura 6. Secção transversal do diagrama Fe-Cr-C com 18% de Cr 

(Chaverini, 1996). 
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4.3.3 - Sistema Fe-Cr-Ni 
O sistema Fe-Cr-Ni constitui a base dos aços inoxidáveis e 

resistentes ao calor com matriz predominantemente austenítica. As ligas 

pertencentes a esse grupo podem apresentar no estado bruto de fusão, 

estrutura parcialmente ferrítica ou totalmente austenítica. Além de ferrita e 

de austenita ainda pode estar presente a fase sigma. 

A Figura 7,  de a – g, mostra secções isotérmicas do sistema Fe-Cr-

Ni a 1300, 1200 e 1100, 1000, 900, 800 e 650°C. Nas temperaturas acima 

de 1000°C, as fases presentes são a ferrita e a austenita, estando o campo 

ferrítico localizado na região próxima às composições ricas em cromo e o 

campo austenítico próximo às composições ricas em níquel, e um campo 

de coexistência das duas fases em composições intermediárias, cujos 

limites ampliam-se, à medida que as temperaturas decrescem. 

Nota-se a presença de fase sigma nas secções isotérmicas a 900, 

800 e 650°C em composições próximas a 50% de Fe e 50% de Cr. 
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Figura 7. Diagramas de equilíbrio do sistema Fe-Cr-Ni com temperaturas de 

a) 1300, b) 1200, c) 1100, d) 1000, e)900, f)800 e g) 650 °C 

respectivamente (Padilha, 1994). 
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4.3.4- Sistema Fe-Cr-Ni-Mo 
 

 
Figura 8. Corte do diagrama Fe-Cr-Ni-Mo para 70% de Fe (Padilha, 1994). 

 

O molibdênio é um elemento fortemente alfagênico. A adição de molibdênio 

ao sistema Fe-Cr-Ni, além de estabilizar a ferrita, provoca o aparecimento de 

várias fases intermetálicas, sendo que duas delas ocorrem freqüentemente nos 

aços inoxidáveis; a fase de Laves Fe2Mo (η) e a fase χ (Fe36Cr12Mo10). Isto pode 

ser observado nos diagramas da figura 8. Além disso, o molibdênio estabiliza o 

carboneto M6C (Padilha, 1994). 

 
4.4 - Aços inoxidáveis duplex 
Numerosas composições de aços inoxidáveis duplex com diferentes 

combinações de propriedades mecânicas, resistência à corrosão e ao 

desgaste vêm sendo produzidas e um contínuo aperfeiçoamento de 

composições e da metalurgia secundária desses aços vem ocorrendo 

(Shek, 1996). 
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4.4.1- Desenvolvimento histórico dos aços inoxidáveis duplex 
 Os aços inoxidáveis duplex são uma família de aços que possuem 

uma microestrutura bifásica. O descobrimento da estrutura duplex em 

sistemas Fe-Cr-Ni foi feito por Bain e Griffithis  em 1927, depois de estudar 

65 ligas com grande variedade de composição. Entretanto esses aços 

duplex só se tornaram disponíveis para o comércio em1930 . 
 Em 1950 e 1960 extensos estudos foram feitos sobre a trabalhabilidade à 

quente, soldabilidade, resistência à corrosão e degradação a estrutura por 

tratamento térmico. Atualmente esses aços são obtidos sob um controle de 

composição e um baixo nível de resíduos como Fósforo,Oxigênio e outros.

 Outros elementos como C,N,Mo e Cu também podem ser incluídos para 

controlar o balanço estrutural e propriedades de resistência à corrosão e 

tenacidade do material (Shek, 1996). 

 
4.4.2 - Aspectos gerais 

Os aços inoxidáveis com altos teores de elementos estabilizadores da 

austenita (ou com alto níquel equivalente, segundo a formulação de Schaeffler ou 

DeLong (Solomon e Devine, 1982) são chamados de austeníticos, por 

apresentarem esta fase estável em temperaturas, até mesmo, inferiores à 

ambiente. Tais aços apresentam grande ductilidade e tenacidade, além de boa 

soldabilidade (Eckenrod e Pinnow, 1984), mas no entanto apresentam elevado 

custo principalmente devido ao níquel adicionado, e são muito susceptíveis à 

corrosão sob tensão (Potgieter e Cortie, 1991). Já os aços que apresentam altos 

teores de elementos estabilizadores da ferrita (ou de alto cromo equivalente), por 

analogia, são chamados de ferríticos. Os aços que recebem esta denominação, 

tendo a ferrita como fase predominante, apresentam ductilidade e  tenacidade 

menores que as apresentadas pelos austeníticos, além de transição de fratura 

dúctil-frágil, sendo no entanto imunes à corrosão sob tensão. Além disso, 

possuem normalmente baixo custo (Potgieter e Cortie, 1991). Surge então a 

necessidade de se obter um aço inoxidável que combine as qualidades de aços 

ferríticos e austeníticos, particularmente grande resistência à corrosão aliada a 

alta resistência mecânica e tenacidade. Este é o caso dos aços inoxidáveis 

duplex, constituídos normalmente por frações volumétricas iguais de austenita e 

ferrita, através do correto balanço entre os elementos (Potgieter e Cortie, 1991). 
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Esse aço duplex apresenta muito baixo teor de carbono, e portanto são 

praticamente imunes a sensitização; além disso, desenvolvimentos recentes 

tornaram possível o aumento do teor de nitrogênio nos aços inoxidáveis, e 

particularmente nos duplex, levando a aumentos consideráveis de resistência 

mecânica, tenacidade e resistência à corrosão (Eckenrod e Pinnow, 1984). 

Os aços inoxidáveis duplex se caracterizam por ter uma estrutura 

bifásica ferrítico-austenítica, com ilhas de austenita (γ) “embebidas” numa 

matriz ferrítica (α) com porcentagens de ferrita e austenita de 

aproximadamente de 50% de cada fase e características intermediárias 

entre estas. Contém 18 a 30% de Cr, 1,5 a 4,5% de Mo que são os 

estabilizadores de ferrita, e adições de elementos formadores e 

estabilizantes de austenita, principalmente o níquel (3,5 a 8%) e o 

nitrogênio (0 a 0,35%), de forma a ter uma microestrutura, à temperatura 

ambiente, formada de frações volumétricas  aproximadamente iguais de 

ferrita e austenita.                                                                                                                 

Estes aços são caracterizados por uma elevada resistência à 

corrosão, mesmo em ambientes nos quais os aços austeníticos são 

deficientes, pois além de cromo e níquel, que são os principais elementos, 

também podem ser adicionados elementos como nitrogênio, molibdênio, 

cobre, silício, manganês, carbono e tungstênio. O cromo e o níquel são 

elementos fundamentais no sentido de conferir elevada resistência à 

corrosão; o molibdênio entre 0,2 e 5% melhora a resistência à corrosão 

localizada e generalizada; o nitrogênio entre 0,1 e 0,35% melhora a 

resistência à corrosão localizada, além de aumentar a resistência 

mecânica; o cobre até 4% melhora a resistência à corrosão e favorece o 

endurecimento por precipitação; o tungstênio até 1,2% melhora a 

resistência à corrosão; o manganês entre 0,5 e 5% aumenta a resistência à 

corrosão e ao desgaste abrasivo; o silício entre 0,5 e 5% melhora a 

resistência à corrosão, ao calor e ao desgaste; o carbono entre 0,01 e 0,5% 

aumenta as resistências mecânicas e ao desgaste. Além desses, 

elementos como o cobalto, nióbio, titânio e alumínio podem ser 

adicionados: o cobalto com o objetivo de melhorar a soldabilidade e 
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resistência ao desgaste; o nióbio para melhorar a resistência à corrosão e 

ao desgaste; o titânio e alumínio para favorecer o endurecimento por 

precipitação (Chiaverini, 1996). O balanço austenita-ferrita confere ao 

material um nível ótimo de propriedades mecânicas e de resistência à 

corrosão (ASM Handbook, 1990). 
O aumento do teor de Cr e Mo e, portanto, aumento da resistência à 

corrosão é limitado pela precipitação de fase sigma e aumentando-se a fração de 

nitrogênio o PREN (potencial de redução ao piting), na equação abaixo,  também 

aumenta (Tsuge e colaboradores, 1988). Além disso foi reportado que o 

nitrogênio reduz a atividade do cromo e molibdênio, diminuindo portanto a força 

de formação de fase sigma (Kolchin e colaboradores, 1987; Weber e 

colaboradores, 1995). Entretanto, aumentando-se a fração de nitrogênio é 

possível um futuro aumento no teor de cromo e molibdênio (Weber e 

colaboradores, 1997).  

A resistência à corrosão nos aços duplex é semelhante a dos aços 

inoxidáveis austeníticos com conteúdo de elementos de liga similares. 

Porém o aço duplex possui tensão de ruptura e de escoamento maior e 

melhor resistência à corrosão sob tensão do que os austeníticos. Níveis de 

resistência à tração podem ser aumentados por trabalho a frio. Menores 

ductilidade e resistência ao impacto na direção transversal podem ser 

esperadas por causa da natureza direcional da microestrutura forjada 

composta por ilhas de austenita tipicamente alongadas em uma matriz 

ferrítica (ASM Handbook, 1990). 

Os aços inoxidáveis duplex contêm elementos que são estabilizantes 

de ferrita, como o Cr,Mo,Si bem como elementos estabilizantes de 

austenita como o Ni,N,Mn,C e Cu (Park, 2000).  E´ comum classificar os 

aços inoxidáveis duplex de acordo com sua resistência ao pitting que pode 

ser calculada de acordo com o número PREN na equação (1), que depende 

da composição da liga, particularmente  das porcentagens em peso de Cr, 

Mo e Ni : 

 

PREN = %p Cr + 3,3 x %p Mo + 16 x %p N                            
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Um subconjunto dos  aços inoxidáveis duplex com elevada 

resistência ao pitting são chamados de superduplex (Nilsson, 1992), Esses 

aços são definidos como uma classe dos duplex  que apresenta um PREN 

maior do que 40. O PREN pode ser aumentado pela adição de N, Cr e Mo, 

mas a concentração aceita na prática é limitada pela solubilidade do Ni  

juntamente com o fato de que a cinética de formação de fases 

intermetálicas pode ser aumentado pela adição desses elementos (Charles, 

1991). 
Numa estrutura duplex, porém, as propriedades de volume refletem nas 

propriedades de cada uma das fases individualmente, que dependem, por sua 

vez, de suas composições químicas. Entretanto as composições químicas são 

dadas em fração volumétrica e podem ocorrer pequenos erros ou desvios  devido 

à distribuição dos elementos de liga entre as duas fases (Weber, 1997). De fato 

freqüentemente é reportado que os principais elementos de liga, isto é, Cr, Mo, N, 

e Ni não são igualmente distribuídos entre a austenita e a ferrita. O Cr enriquece a 

ferrita enquanto o Ni e N enriquecem a austenita (Cortie, 1991 e Vanneivik, 1996). 

Se a distribuição dos elementos é importante para a fração volumétrica das duas 

fases presentes nesta liga também torna-se significante para a concentração 

efetiva dos elementos  de liga em cada uma das fases separadamente. 

 Num estudo feito em sete ligas baseadas no SAF 2507 contendo 5% de Mn 

e frações de N e Ni variadas, investigou-se  a distribuição dos elementos de liga  

e foi concluído (Weber, 1997) que em aços inoxidáveis duplex o nível de 

distribuição de Cr, Mo, Ni e N para a ferrita ou para a austenita é influenciado pela 

fração de massa de Ni e N. Neste mesmo trabalho também foi concluído que afim 

de conseguir maiores frações de massa de N em aços inoxidáveis duplex a fração 

de massa de Mo teria que aumentar enquanto a fração de massa de Cr deveria 

ser reduzida para evitar a precipitação de fases intermetálicas. 

A quantidade de ferrita presente numa estrutura duplex varia com a 

temperatura  (Charles, 1991). Os aços inoxidáveis duplex podem ser 

fragilizados pela precipitação de diferentes fases intermetálicas como fase 

α′(fragilização a 475°C), fase chi (χ) que se forma preferencialmente nos 

contornos δ/γ, fase sigma (σ) também formada nos contornos δ/γ e nitretos 
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de cromo (Cr2N) que se formam preferencialmente nos contornos α/α e, 

também, dentro desta fase, quando expostos em temperaturas entre 300 e 

850°C, o que limita sua temperatura de trabalho a temperaturas superiores 

a 300°C. 

 
4.4.3- Metalurgia física dos aços inoxidáveis duplex 
 A microestrutura típica dos aços inoxidáveis duplex laminado a 

quente é formada por lamelas ou ilhas alternadas de ferrita e austenita, as 

quais são policristalinas. As suas fases em equilíbrio podem ser 

aproximadas usando a seção vertical do diagrama ternário Fe-Cr – Ni da 

figura 9. 

 
 

Figura 9. Seção vertical do digrama Fe-Cr-Ni com Fe constante (70%) (Londono, 
1997). 

 
 

A figura 9 mostra esquematicamente um diagrama pseudo binário 

70% Fe-Cr-Ni, em que a solidificação de um aço inoxidável duplex é 

completamente ferrítica. `À medida que avança o resfriamento parte essa 

ferrita se transforma, no estado sólido, em austenita. Desse modo à 
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temperatura ambiente, tem-se a estrutura bifásica ferrítico/austenítica. Isto 

se as condições de resfriamento impedirem a formação outras fases.  

 A laminação a quente dos aços inoxidáveis duplex é realizada na 

região bifásica a uma temperatura de 1000 a 1200°C. No caso dos aços 

superduplex a laminação pode ser de até 1300°C, dependendo da 

composição da liga, onde eles ainda são bifásicos. Finalmente é realizado 

um tratamento térmico de solubilização em temperatura variando entre 

1050 e 1150°C seguido de um resfriamento rápido até a temperatura 

ambiente. Com esse processo obtém-se uma microestrutura duplex 

ferrítico/austenítica nos aços inoxidáveis duplex com fração volumétrica de 

ferrita de aproximadamente  50% 
  Em altas temperaturas, da ordem de 1300°C, a austenita começa a 

nuclear-se primeiramente nos contornos de grãos da ferrita e depois nas direções 

cristalográficas preferenciais nos grãos de ferrita. A difusão dos elementos de liga 

ocorre no processo de transformação da ferrita em austenita, com os elementos 

estabilizadores da austenita se concentrando na austenita e os elementos 

estabilizadores da ferrita se concentrando na ferrita.  

A presença de carbono nesses aços é totalmente indesejável, uma vez que 

a sua presença afeta de maneira negativa a sua resistência à corrosão, assim 

como descrita para os aços austeníticos e ferríticos anteriormente citados, através 

da formação de carbonetos de cromo que levam ao empobrecimento da matriz 

metálica; assim, sendo o cromo em solução sólida  o principal responsável pela 

inoxidabilidade, esse empobrecimento resulta numa menor resistência à corrosão 

(Sutto, 2003). 

É importante ressaltar que o nitrogênio é o elemento mais importante na 

determinação do balanço de equilíbrio das fases, uma vez que apresentado 

afinidade com a fase austenita, ou seja, sendo estabilizante da mesma, quanto 

maior a quantidade desse elemento na liga, maior a fração da fase austenita, 

sendo então necessária a adição de elementos ferritizantes na liga em questão 

para estabilizar a fase ferrita, aumentando ainda mais a resistência a corrosão 

desses aços (Sutto, 2003). 
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4.4.4 - Fases formadas durante envelhecimento de um aço inoxidável 
duplex  
 A partir do diagrama Fe-Cr-Ni da Figura 7 podemos observar que a 

baixas temperaturas estão presentes ,além de ferrita e austenita, outras 

fases. Em um tratamento térmico a baixas temperaturas, a estrutura duplex 

desenvolvida durante o trabalho a quente ou durante a solubilização não 

será mais estável e se transformará em fases secundárias. Durante um 

tratamento térmico de envelhecimento, a ferrita é susceptível à 

decomposição em fases secundárias como sigma,alfa linha chi, austenita 

secundária, nitretos de cromo entre outras. 

A precipitação de fases intermetálicas ocorre muito mais em ligas 

duplex do que em ligas ferríticas ou austeníticas. Em geral a maioria das 

transformações que envolvem a fase ferrita são causadas primeiramente 

pela rápida taxa de difusão dos elementos  nesta fase quando comparado 

com a fase austenítica. A divisão dos elementos de liga entre a ferrita e 

austenita induz ao enriquecimento de Cr e Mo para a ferrita, sendo os 

mesmos promotores de fases secundárias. A rápida redução na 

solubilidade de elementos tais como C, N, W e Cu na fase ferrita, com a 

diminuição da temperatura, aumenta a susceptibilidade da decomposição 

de ferrita. A taxa de precipitação de   fases intermetálicas na ferrita é 

descrita ser duas vezes maior do que na austenita (Shek e colaboradores, 

1996). 

 A Figura 10 apresenta um diagrama TTP que mostra a cinética de 

precipitação das fases, que é caracterizada pela rápida nucleação por volta 

de 800°C. 
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Figura 10. Diagrama TTP (tempo-tempeturatura-precipitação) : cinética de 

precipitação das fases (Amadou, 2000). 

 

 A decomposição da ferrita em austenita regenerada e em fase 

sigma resulta no enfraquecimento da resistência à corrosão por pites. Por 

longos períodos de envelhecimento grãos de austenita regenerada e 

partículas de fase χ precipitam-se na ferrita (Unnikrishnan, 1987). A 

decomposição da ferrita é muito rápida por volta de 800°C e induz o 

aparecimento de austenita regenerada juntamente com fase sigma e 

nitretos de cromo (Amadou, 2000). Esse crescimento de fases substitui a 

ferrita quando as condições de envelhecimento são favoráveis à suas 

estabilidades. A ferrita decomposta em fase sigma, fase chi e nitretos é 

instável em temperaturas entre 500 e 1000°C. 

A cinética de precipitação das fases, mostrado no diagrama TTP da 

Figura 10, é controlada pela alta porcentagem de carbono, cromo e 

molibdênio (Charles, 1991; Wang, 1991; Solomon, 1884; Merino, 1994). 

Então, a supersaturação em C, Cr e Mo na ferrita explica a germinação das 

fases chi, sigma e austenita regenerada dentro da ferrita, já que, para 

nuclear, essas fases precisam que esses elementos estejam presentes.  

À medida que se formam as fases intermetálicas a quantidade de 

ferrita diminui devido à sua decomposição em outras fases (Li 1993). 
 O efeito da fase chi aparece bem acentuado em aços duplex ligado 

com tungstênio e é formada após 10 a 30 segundos à temperatura de 

Tempo de envelhecimento h 

Temperatura °C 

Início de precipitação 
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850°C. Ela foi observada no aço duplex SAF 2507 com 4% de Mo 

(Nilsson,1996). 

 Um fator que contribui para a formação de fases intermetálicas é o 

efeito do nitrogênio sobre a atividade do cromo. Investigações 

termodinâmicas mostram que o nitrogênio diminui a atividade do cromo, 

reduzindo a força de formação de fase intermetálica já que este elemento 

é um estabilizador dessas fases (Amadou, 2000). 
 Além desses precipitados, em ligas Fe-Cr pertencentes a faixa de 

composição em que seria possível a formação de fase sigma (23-70%), se 

submetidas a temperaturas na faixa de 300 a 600°C tenderia a ocorrer a 

precipitação de uma fase rica em cromo, (α′), coerente com a matriz, que também 

é ferrítica, porém rica em ferro α. Com isso a liga torna-se fragilizada e mais dura 

e tem sua resistência à corrosão diminuída (Modenesi, 2001). Na figura 11 

podemos observar um diagrama de fragilização de aços inoxidáveis duplex e 

superduplex com tempo de envelhecimento X temperatura. Neste diagrama 

percebemos que as fases intermetálicas precipitam-se mais rapidamente  nos 

aços superduplex,  com maiores porcentagens de nitrogênio, cromo e níquel, do 

que nos duplex. 

Em seguida serão tratadas as características dessas fases separadamente. 
 

Temperatura ºC (ºF) 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Tempo de envelhecimento (horas) 

 

Figura 11. Diagrama de fragilização de aços inoxidáveis duplex. 

(SANDVIK steel) 
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4.4.4.1 - Fase α′ (fragilização a 475°C) 
Em ligas Fe-Cr pertencentes à faixa de composição em que seria possível 

a formação de fase sigma (23 a 70% Cr), se submetidas a temperaturas na faixa 

de 300 a 600°C tenderia a ocorrer a precipitação de uma fase rica em cromo – 

fase α′- coerente com a matriz, que também seria ferrítica, porém rica em ferro α. 

Com a precipitação dessa fase há diminuição na resistência à corrosão quando 

ligas Fe-Cr são submetidas a temperaturas próximas de 475°C, por tempos 

relativamente curtos. Este tipo de fragilização é reversível, sendo possível 

restaurar a tenacidade de materiais fragilizados através do seu aquecimento a 

temperaturas superiores a 550°C, sendo o tempo de manutenção necessário para 

eliminar a fragilização tanto menor quanto mais elevada for a 

temperatura(Modenesi, 2001). A figura 12 mostra partículas da fase α′ na 

microestrutura de um aço duplex que foi envelhecido a 475°C durante 11 h. 

 
Figura 12. Microscopia eletrônica de transmissão de um aço inoxidável 

duplex de pois de envelhecimento a 475°C por 11 h,com imagem por 

campo escuro. (Horvath e colaboradores, 1995). 

 

4.4.4.2 - Fase sigma (σ) 
 A fase sigma é a fase mais importante e a mais estudada entre todas 

as fases intermetálicas por causa da sua grande fração volumétrica e 

grande influência na dureza, na tenacidade e ductilidade e na resistência à 

corrosão (Parren e colaboradores, 2001). 
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Na figura 13 podemos observar que a formação de fase sigma em 

aços duplex causa uma drástica redução na resistência ao impacto desses 

aços enquanto que na figura 14 pode-se observar que o aumento da 

dureza deste material varia com a formação desta fase. Especialmente em 

aços superduplex,  o elevado conteúdo de cromo e molibdênio e outros 

elementos promovem a formação de fase sigma (Maehara e colaboradores, 

1983). 

 
Figura 13.  Influência da fase sigma na resistência ao impacto de um aço 

inoxidável duplex.(SANDVIK steel) 

 

 
Figura 14. Influência da fase sigma na dureza de um aço inoxidável duplex. 

(SANDVIK steel) 
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A fase sigma é um composto intermetálico de composição nominal 

Fe-Cr, que é duro, não magnético e apresenta uma célula unitária 

tetragonal com 30 átomos por célula.  É uma fase rica em Cr, Mo e Si, 

sendo o Cr presente em maior quantidade (Shek e colaboradores, 1996). A 

precipitação desta fase é acompanhada pelo aumento da dureza e intensa 

perda da ductilidade e tenacidade, especialmente quando são submetidas à 

temperatura ambiente. Para os aços inoxidáveis a sua ocorrência é 

observada nos seguintes sistemas binários: Fe-Cr (42-51,5% at. Cr), Fe-Mo 

(41,5-50% at. Mo), Fe-Nb (46-50% at. Nb) e Fe-V (37-57% at. V).  

A fase sigma precipita-se na ferrita e no contorno de grão 

ferrita/austenita como pode ser observado na microscopia ótica de um aço 

inoxidável duplex 2205 com 3%p Mo da figura 15. Esta fase não dissolve 

carbono nem nitrogênio, os quais apresentam maior solubilidade nas fases 

ferrita e austenita. Elementos que não são dissolvidos pela fase sigma 

atrasam sua formação, e por isso formam-se outras fases antes de sigma 

tais como nitretos de cromo. Foi proposto que o cobre pode agir desta 

maneira (M. B. Cortie, 1997). 

 
Figura 15. Microscopia ótica de um aço inoxidável duplex 2205 envelhecido 

a 850°C. A fase escura que se nucleou na interface ferrita/austenita é  

sigma. (Kim, e colaboradores,1997).   

 

Além da composição química, outros fatores favorecem a formação 

desta fase como por exemplo o tamanho de grão: quanto menor o 
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tamanho de grão, maior a formação de sigma (maior será a área de 

contorno de grão) porque a etapa crítica de sua formação é a nucleação. 

A temperatura de formação de fase sigma entre 650 e 1000°C, abaixo de 

500° ela aparece decomposta em α e α′ e em temperaturas bem elevadas a fase 

σ pode desaparecer depois de longos períodos de envelhecimento (Parren e 

colaboradores, 2001). 

A cinética de precipitação é bastante lenta dependendo da 

temperatura de envelhecimento. Num trabalho com um aço superduplex 

25%Cr-7%Ni-3,5%Mo-0,25%N que foi submetido a um envelhecimento 

em temperaturas entre 600 e 1000°C(Li, 1993) foi observado que a fase 

sigma, a 850° - 900°C, aparece em 5 min de envelhecimento e a ferrita é 

totalmente decomposta após 30 min de tratamento. Esta rápida nucleação 

é devida ao elevada concentração de cromo, molibdênio e tungstênio que 

é encontrado no aço superduplex e que favorecem a sua formação. 

  Dependendo da composição química da liga e da temperatura de 

envelhecimento a fase sigma tem dificuldade de nucleação (nucleia sempre 

incoerentemente com a matriz em locais de alta energia, tais como 

contorno de grão e contorno de macla) e de crescimento (depende da baixa 

difusividade dos elementos substitucionais) (M.B. Cortie, 1997).  O 

aparecimento de fase sigma em aços duplex é facilitado pela interface 

ferrita/austenita (Reick, 1990). Ela forma-se a partir da ferrita que é 

termodinamicamente instável em temperaturas abaixo de 1000°C. Uma vez 

nucleada a taxa de crescimento de sigma depende do fluxo de átomos de 

Mo e Cr disponíveis na interface da reação. Como ela não dissolve 

elementos intersticiais (carbono, boro e nitrogênio), há necessidade do 

empobrecimento prévio da matriz nestes elementos (através de 

precipitação de nitretos) para sua posterior precipitação (Padilha, 1994). 

Entretanto o processo é rápido para a maioria dos aços duplex devido ao 

grande número de elementos de liga formadores desse aço (M.B. Cortie, 

1997). Um importante parâmetro que controla a formação de fase sigma é a 

disponibilidade de cromo na liga. A quantidade de sigma formada pode ser 

reduzida e eliminada reduzindo-se a quantidade de cromo disponível para 
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formá-la. Para alcançar isto deve-se produzir um aço inoxidável duplex com 

menos teor de cromo, mas infelizmente a presença deste elemento é 

desejável para a resistência à corrosão.  
A fase sigma possui morfologia de duas formas (Shek e colaboradores, 

1996): 

• Fase sigma alotrimórfica de contorno de grão, que nucleia e cresce ao 

longo da interface α/γ2 ou α/γ. A morfologia final desse tipo de nucleação é um 

filme de fase sigma que ocorre ao longo da interface ferrita/austenita. Esta 

morfologia é o resultado da baixa taxa de nucleação das partículas de fase sigma. 

• Fase sigma celular que se origina da interface α/γ2 ou α/γ, e cresce com 

a γ2  durante a decomposição eutetóide da ferrita em uma mistura de σ celular+γ2 . 

O resultado desta decomposição eutetóide  da ferrita é uma estrutura celular.   A 

rejeição dos átomos de Ni pela fase sigma recentemente formada favorece a 

formação de austenita secundária em regiões adjacentes. Entretanto a formação 

da nova austenita leva a um excesso de átomos de Cr para os locais que 

favorecem a formação de fase sigma. 

Li, 1993, mostrou que em aços inoxidáveis superduplex as partículas de 

fases sigma, normalmente, nucleam-se nas interfaces ferrita/austenita e crescem 

para regiões adjacentes dentro do grão ferrítico, desenvolvendo uma estrutura 

celular consistindo de sigma e da nova austenita formada e que a variação em 

sua composição química indica que o conteúdo de molibdênio é uma função do 

tempo. Quando o conteúdo de molibdênio aumenta na fase sigma o conteúdo de 

cromo diminui, como pode ser observado na tabela 4.5. 

 

Tabela.4.5- Composição da fase sigma (% peso) determinado por análise de 

composição química, para as amostras envelhecidas a 800°C.(Li, 1993) 

Tempo de 

envelhecimento 

(min) 

 

Si 

 

Ni 

 

Cr 

 

Mo 

 

Cu 

8 0,48 3,50 37,12 5,70 0,15 

12 0,50 3,51 35,70 7,02 0,16 

20 0,53 3,73 33,34 7,86 0,17 

100 0,58 3,72 31,15 8,35 0,16 
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Na figura 16 pode-se observar os dois tipos de morfologia de fase sigma 

encontrados em ligas duplex. 

 

 
Figura 16. Morfologia da fase sigma presente em uma estrutura duplex: Fase 

sigma alotrimórfica de contorno de grão e fase sigma de morfologia celular. (Shek 

e colaboradores, 1996). 

 

Nilsson e Wilson (1993), trabalhando com aço SAF 2507 (25%Cr-7%Ni-

3,8%Mo-0,27%N) envelhecido a 850°C por 10 minutos, mostram que os 7,2% de 

fase sigma formada deve ter composição química 31,0%Cr-9,7%Mo-3,8%Ni-

54,5%Fe. 

 

4.4.4.3 - Fase chi (χ) 
A fase chi possui estrutura cúbica ordenada, com composição de Fe 36-Cr 

12-Mo 10 (Solomon e Devine, 1982), ou Fe 25 - Cr 2 - Ni 15-20 - Mo 1 (Jackson e 

colaboradores, 1993), 

Ela foi identificada pela primeira vez por Andrews como uma fase 

estrutural cúbica em resíduos extraídos de aços Cr-Ni-Mo. Posteriormente 

ela foi estudada e sintetizada e sugerida conter 58 átomos por célula 

unitária. A sua composição é próxima de sigma, sendo que ao contrário de 

sigma, ela pode dissolver carbono. A fase chi tem sido freqüentemente 

identificada nos aços austeníticos. A exemplo da fase sigma ela apresenta 

diversas morfologias, mas, ao contrário de sigma, ela pode ser coerente 

com a matriz. Ela se forma preferencialmente nos contornos α/γ, entre 400 

e 950°C, após períodos de tempos menores que os associados com as 
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fases sigma.  Suas partículas são de forma retangular, intragranular dentro 

da ferrita (Chen e colaboradores.,2002). 

A 900°C as partículas de chi são envolvidas dentro das partículas de 

sigma. A pequena dissolução de chi indica que esta fase, meta-estável, que 

foi formada nos estágios iniciais de envelhecimento e transforma-se em 

sigma depois de um período prolongado de envelhecimento. As partículas 

de chi ricas em Mo estão localizadas preferencialmente nos contornos de 

interface ferrita/austenita e dentro da fase ferrita. Sua precipitação nos 

estágios iniciais de envelhecimento é devido a sua baixa energia interfacial 

de interface chi/ferrita, onde as duas são cúbicas (Chen e colaboradores., 

2002). 

Esta fase contém Mo, elemento, em geral necessário para sua 

formação e presente em praticamente todos os aços inoxidáveis duplex. É 

uma fase frágil e dura que pode comprometer as propriedades mecânicas 

do aço (Modenesi, 2001). Embora as fases sigma e chi sejam fases 

diferentes, elas participam em associação junto com a outra e têm efeitos 

semelhantes nas propriedades mecânicas do aço, sendo difícil diferenciá-

las. 
Thorvaldsson (1984) afirma no entanto que apesar da fase chi formar-se 

tanto nas interfaces ferrita/austenita como na ferrita, esta se transforma 

rapidamente em sigma. Nilsson e Wilson (1993), trabalhando com aço SAF 2507 

(25%Cr-7%Ni-3,8%Mo-0,27%N) envelhecido a 850°C por 10 minutos, mostram 

que a fase chi deve ter composição química dada por 26,2%Cr-23,1%Mo-2,9%Ni-

47,8%Fe. Herztman e colaboradores (1997) reportam que precipitação de fase chi 

entre 700 e 1050°C é favorecida em  aços com 25,5%Cr-(3-4)%Mo-9,5%Ni-

0,25%N que contém adições de tungstênio; a fase chi encontrada serve como 

sítio para nucleação de fase sigma. 

A nucleação de fases intermetálicas no aço duplex é facilitada com a 

precipitação desta fase devido à semelhança cristalográfica entre a fase χ e 

a  matriz ferrita, onde ambas são cúbicas. Sua nucleação é 

energeticamente mais favorável e, por esta razão, atrapalha a formação de 

fase sigma, com estrutura tetragonal (Nilsson, 1996).  
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A figura 17 mostra a fase chi (χ) que se precipitou na interface 

ferrita/austenita de um aço inoxidável duplex 2205. 

 

 

 
 
 

Figura 17. Micrografia obtida por ERE, mostrando a fase chi num aço 

inoxidável duplex 2205 com 3%p W que foi envelhecido a 850°C por 20h. 

(Kim e colaboradores, 1997). 

 

4.4.4.4- Austenita secundária (γ2 ) 
 Precipita-se em temperaturas entre 600 e 1000°C e se difere da austenita 

primária na morfologia e na composição química. Quanto à morfologia, austenita 

secundária aparece na forma mais ou menos cilíndrica ou então na forma de 

hastes e quanto à composição química possuem baixo conteúdo de Cr e Mo e 

elevado conteúdo de Ni e Fe quando comparada com a austenita primária. 

Southwick e Honeycombe, (1980)  encontraram austenita secundária nucleada 

dentro da matriz ferrítica. A nucleação intergranular de austenita secundária é 

reportada ser mais favorecida quando aços são solubilizados em altas 

temperaturas, antes de serem envelhecidos. Lai (1995) interpretou isso como 

sendo resultado de: a) empobrecimento de Ni da matriz ferrítica em altas 

temperaturas de solubilização  e b) redução na quantidade de área interfacial de 

ferrita/ferrita e ferrita/austenita, devido ao aumento  de tamanho de grão de ferrita 
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em equilíbrio. A temperatura de formação de austenita secundária deve ser 

maiores que 600°C como pode ser visto no diagrama TTT da figura 18. 

 

 
 

Figura 18. Diagrama TTT de um aço inoxidável superduplex 2507. A área 

hachurada é a que está presente austenita secundária (γ2) (Smuk e 

colaboradores, 1998). 
 

O contorno de ferrita nas proximidades dos precipitados de fase chi será 

instável devido ao empobrecimento de Cr e Mo na região. Conseqüentemente as 

ilhas de austenita secundária crescem em direção à região de ferrita (Chen e 

colaboradores, 2002). 

As placas de austenita secundária podem ser acompanhadas pela 

precipitação de sigma. Ohmeri e Maehara estudaram a formação de austenita 

secundária a 850°C como produto da decomposição de α→ σ + γ2 . 

 Em um estudo da liga 25 Cr – 7 Ni – 2 Mo, durante o envelhecimento a 

600°C, Roscoe e colaboradores (1984) encontrou austenita secundária 

intragranular na forma acicular rica em Ni e Mn. 

A morfologia da austenita secundária formada nos aços inoxidáveis 

duplex pode ser classificada da seguinte maneira (Shek e colaboradores, 

1996): 

• Austenita secundária alotrimórfica de contorno de grão: nucleia-se e 

cresce na interface α/α. 

Tempo h  

 

Temperatura °C 
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• Austenita secundária protuberante: nucleia-se na interface original α/γ e 

cresce dentro de α. 

• Austenita secundária celular: nucleia na interface original α/γ ou α/α e 

cresce com carbonetos ou fase σ durante a decomposição eutetóide da α numa 

estrutura celular ou algumas vezes lamelar composta por γ2 + M23C6 ou γ2 + σ 

com morfologia celular ou lamelar. 

• Austenita secundária de Widmannstatten: precipita-se dentro da α e é 

formada em temperaturas elevadas (maiores que 600°C), possui morfologia 

cilíndrica. Sua composição é rica em Ni e pobre em Cr e Mo quando comparada 

com a austenita primária. 

A figura 19 mostra a formação de fase sigma e o crescimento da nova 

austenita (secundária) para o interior da matriz ferrítica. 

 
Figura 19. Decomposição da ferrita em fase sigma (regiões escuras) e 

em austenita secundária de um superduplex envelhecido a 950°C.(Parren e 

colaboradores, 2000). 

Amadou e colaboradores (2000), em extenso trabalho sobre a cinética 

de precipitação em aço 24,6%Cr-6,7%Ni-2,5%Mo-2,32%Cu-0,14%N-

0,068%C, constou que a precipitação neste aço duplex iniciou-se a 850°C 

com a decomposição eutetóide da ferrita, gerando chi (em pequena fração 

volumétrica) sigma e austenita secundária. Reportam os autores que após 

duas horas a 800°C há total consumo da ferrita nas reações descritas, 

sendo a estrutura dominada por austenita secundária e sigma; 

comportamento semelhante ocorre a 850°C. 
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4.4.4.5 - Carbonetos 
A precipitação dos carbonetos é muito rápida, requerendo menos que 1 

minuto; são formados após têmpera em temperaturas entre 550 e 1100°C. Sua 

precipitação antecede a formação das fases secundárias durante o tratamento de 

envelhecimento. Os carbonetos causam a sensitização e aços austeníticos a 

elevadas temperaturas, mas este não é o problema dos aços duplex porque o 

abastecimento de Cr para a precipitação dos carbonetos vem da fase ferrita que é 

rica em Cr (Shek e colaboradores, 1996). 

Os carbonetos são predominantemente encontrados na interface 

ferrita/austenita devido à sua alta energia livre e sua elevada taxa difusional tanto 

para os átomos de Cr substitucionais quanto para os átomos  de C que é o 

principal constituinte do carboneto A fragilização pela precipitação de carbonetos 

M23C6  e M7C3 pode ocorrer em aço duplex com teor mais elevado de carbono, 

onde M pode ser Fe, Mo, Cr, Ni e sua morfologia depende do conteúdo de C da 

liga duplex. Em aços com baixo conteúdo de C eles precipitam-se na forma de 

discretas partículas no contorno ferrita/austenitae para aços com elevado teor de 

C os carbonetos precipitam-se como uma estrutura lamelar de carboneto+γ2 no 

contorna ferrita/ferrita e dentro da fase ferrita.Os carbonetos tendem a formar uma 

rede em torno dos grãos de austenita que pode fraturar quando o material é 

solicitado mecanicamente. 

Segundo Farrar e Thomas 1982, a nucleação dos carbonetos depende da 

disponibilidade de Cr na fase ferrita, da rápida difusão do C da austenita e da 

correspondência cristalográfica do carboneto com a matriz que o cerca. 

Os carbonetos podem formar-se tanto durante a solidificação como no 

estado sólido. Na solidificação formam-se, geralmente, carbonetos complexos, 

contendo cromo e/ou outros elementos formadores de carbonetos (Cox, 1978). Ao 

final da solidificação parte do carbono estará na forma de carbonetos, 

permanecendo o restante dissolvido na austenita, estando esta supersaturada em 

carbono, podendo ocorrer a precipitação de carbonetos durante o resfriamento no 

estado sólido, ou após reaquecimento a temperaturas elevadas.  A adição de 

elementos que possuem maior afinidade pelo carbono do que o cromo, tais como 

Nb, Ti, V e W têm como objetivos principais aumentar a resistência a corrosão e à 

fluência de aços inoxidáveis (Cox, 1971; Padilha, 1983; Lyakishev, 1984). Estes 

elementos teriam principal efeito formar carbonetos mais estáveis que os de 
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cromo, evitando a corrosão intergranular causada pelo empobrecimento de cromo 

nas regiões próximas aos contornos de grão. Além disso, estes elementos 

modificam a forma e distribuição dos carbonetos presentes nesses materiais. Em 

materiais solubilizados e envelhecidos, a seqüência de precipitação nos diversos 

locais é: contorno de grão, contornos incoerentes de macla, contornos coerentes 

de macla, e finalmente no interior dos grãos em discordâncias. Pode também 

ocorrer a nucleação na interface de inclusões. O carbono é praticamente insolúvel 

nas fases intermetálicas σ, χ, principalmente na fase σ. Somente após o 

empobrecimento quase que completo do carbono da matriz é que ocorre a 

precipitação de fase σ. 

Esse tipo de carboneto M23C6 é indesejável por causar corrosão 

intergranular e pode ser visto na figura 20.  

 
 

Figura 20. Microscopia eletrônica de transmissão de um carboneto 

(Fe,Cr)23C6 na interface ferrita/austenita de um aço inoxidável duplex. 

(Horvath e colaboradores, 1995). 

 
4.4.4.6 - Nitretos 

A solubilidade do nitrogênio nos aços inoxidáveis é muito maior que 

nos aços carbono. Nos aços isentos de fortes formadores de nitreto, tais 

como Zr, Ti e Nb, pode ocorrer a precipitação do nitreto de cromo Cr2N.  A 

nucleação dos nitretos se dá nas discordâncias, inclusões contornos de 

grãos e interface. A cinética de precipitação é altamente dependente da 

temperatura e da composição química da liga. Nos aços duplex, bastonetes 

de Cr2N ou plaquetas de CrN precipitam-se a partir da ferrita (Lancaster, 
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1993). Eles precipitam em temperaturas entre 550 e 1000°C (Lancaster, 

1993). 

O Cr, Mo e W aceleram a formação do nitreto; da mesma maneira o 

Mo e o W estendem o campo de precipitação desta fase para temperaturas 

mais elevadas (Charles, 1991). 

O Ni aumenta a fração de volume de austenita e, portanto, retarda a 

precipitação de nitretos. Já o N deve ser visto com maior cuidado. Como é 

um elemento fortemente austenitizante, pode retardar e diminuir a 

precipitação de nitretos (Van-Nassau, 1991; Liljas, 1986). Mas por outro 

lado este elemento faz parte do nitreto e, portanto, pode ter efeito contrário 

(Foct, 1991). Para uma dada fração volumétrica de ferrita a quantidade de 

nitreto precipitado aumenta com um dado teor de nitrogênio no aço. 

A grande maioria dos autores reporta a precipitação do nitreto de 

cromo nos aços inoxidáveis duplex em temperaturas entre 600 e 900ºC. A 

sua precipitação pode levar a uma diminuição na resistência à corrosão do 

aço duplex, sendo que ao redor desses precipitados pode-se iniciar a 

corrosão localizada (Parren, 2001). 

As propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex podem ser 

afetadas pela precipitação dos nitretos, que causam uma diminuição 

significativa na tenacidade (Simmons, 1996). 

Como uma explicação para sua formação, Kullmann e colaboradores, 

1990, reporta que um rápido resfriamento (têmpera em água) a partir de 

uma temperatura de solubilização causa a supersaturação do nitrogênio na 

ferrita e leva a formação do nitreto de cromo. O nitreto de cromo deste tipo 

nuclea-se na interface ferrita/ferrita. Eles são acumulados somente nas 

regiões centrais dos grãos ferríticos e raramente são encontrados no 

contorno ferrita /austenita, como pode ser visto na figura 21. 

De um modo geral, devido às frações volumétricas menores, a 

presença dos nitretos de cromo nos aço duplex é menos prejudicial do que 

a de outras fases intermetálicas como a fase sigma (Premachandra, 1992). 
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Figura 21. Micrografia eletrônica de varredura de um aço inoxidável 

superduplex solubilizado a 1250°C: os nódulos pretos são Nitreto de Cromo 

e a região branca é a matriz ferrítica. (Parren e colaboradores, 2000) 
 
4.4.4.7- Fases R  

 

Indesejável pelos mesmos motivos que são sigma e chi, a fase R 

(Fe2Mo,conhecida como Laves) é rica em molibdênio, precipitando na maioria 

dos aços inoxidáveis duplex entre 550ºC e 800ºC. No material de solda de 

composição química 22% Cr – 8% Ni – 3% Mo, fase R foi encontrada com 

composição química 30% Fe – 25% Cr – 6% Ni – 35% Mo – 4% Si; na mesma 

faixa de temperatura pode se encontrar a fase π, composta por 28% Fe – 35% Cr 

– 3% Ni – 34% Mo (Nilsson, 1992). O diâmetro máximo dos precipitados de fase 

R encontrados é da ordem de 0,1 mm (Jackson, 1993). 

 

4.4.5 - Propriedades mecânicas e microestrutura 
Já no final da década de 60 (Floreen e Hayden, 1968) as interessantes 

propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis dúplex eram discutidas na 

literatura. Mesmo apresentando alto teor de cromo, que apesar de aumentar a 

resistência à corrosão tende a diminuir drasticamente a tenacidade, observou-se 

em aços com 60% em volume de ferrita e 40% de austenita alto limite de 

resistência e significativos valores de energia absorvida no ensaio Charpy, além 

de baixas temperaturas de transição de fratura dúctil-frágil. (Floreen e Hayden 
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1968) associaram os altos valores de resistência mecânica ao diminuto tamanho 

de grão obtido nestes materiais (aproximadamente 10 mm mesmo após 

conformação a quente e tratamentos térmicos convencionais), inclusive 

relacionando limites de escoamento e fadiga em relações do tipo Hall-Petch; já a 

alta tenacidade seria resultado não só do reduzido tamanho de grão como 

também da presença de austenita na estrutura, uma vez que amostras contendo 

57% de ferrita apresentaram temperatura de transição dúctil-frágil 149ºC menor 

que amostras com tamanho de grão semelhante e mesma composição química, 

mas com 80% de ferrita. Tal fato é provocado pelo impedimento, por parte da 

austenita, da propagação das trincas de clivagem originadas na ferrita. Os autores 

ainda afirmam que a resistência mecânica do aço dúplex supera a das fases, se 

tratadas separadamente, devido ao diminuto tamanho de grão que se pode obter 

nestes aços. 

As propriedades dos aços inoxidáveis duplex são em função da 

quantidade das fases, tamanho, morfologia e distribuição das fases e da 

textura. A quantidade das fases depende da composição e do 

processamento do material. O tamanho, a morfologia, a distribuição e a 

textura das duas fases dependem essencialmente do processamento. 

 A laminação à quente é, em geral, realizada entre 1000 e 

1200°C. No final do processo é efetuado um tratamento térmico de 

solubilização entre 1000 e 1050°C, seguido de um resfriamento até a 

temperatura ambiente. Uma microestrutura recristalizada, composta de 

lamelas alternadas de ferrita e austenita e isenta de precipitados é obtida. 

 Devido à presença das duas fases ferrita e austenita, nos aços 

inoxidáveis duplex existe uma interface entre essas duas fases que 

contribui para a resistência mecânica desses aços. Os resultados da 

presença dessa interface são os elevados valores de resistência mecânica 

mantendo-se uma boa ductilidade. Um tamanho de grão pequeno aumenta 

tanto a resistência quanto a tenacidade do material. Além de alta 

resistência mecânica, o aço duplex possui muito boa resistência à fadiga, 

boa resistência ao impacto, muito boa resistência à corrosão geral, por 

pites, em frestas, sob tensão, por fendas, intergranular e por erosão. 
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 Quando duas fases estão presentes e juntas são deformadas, 

a distribuição da deformação não é uniforme. A presença de uma segunda 

fase sólida e macia no material durante o processamento aumenta a 

complexidade da deformação. A coexistência da austenita dura e da ferrita 

mole a altas temperaturas resulta numa distribuição da deformação nos 

estágios iniciais, com a maioria da deformação acomodada pela ferrita. 

Conseqüentemente, como a energia da deformação é a força motriz para o 

amolecimento, o processo de restauração da ferrita é maior que da 

austenita (Cabrera, 2003).  

Como a fase ferrítica constitui a matriz, há concentrações de tensões 

nesta fase alfa mole no início da deformação. À medida que a deformação 

prossegue, os gradientes de deformação podem diminuir com os 

mecanismos de acomodação, tais como recuperação e recristalização bem 

como escorregamento dos contornos de grão e das interfaces (Richards e 

Sheppard, 1996). 

Apesar do complexo procedimento da deformação dos aços 

inoxidáveis duplex, a fase ferrita exibe uma recuperação dinâmica, 

enquanto a fase austenita exibe uma recristalização intensa (Balancin, 

2000). 

A microestrutura dos aços inoxidáveis duplex sofre uma evolução 

complexa durante o trabalho à quente. O comportamento mecânico destes 

aços quando submetidos à deformação a quente vai depender desta 

evolução da microestrutura adicionalmente a natureza da interface 

ferrita/austenita e ao modo de deformação. 

Na avaliação da influência da microestrutura no comportamento de 

escoamento de três ligas duplex A, B e C, sendo que A possui 25% de γ, B 

possui 40% de γ e C possui 55% de γ deformadas num intervalo de 

temperatura de 900 a 1200°C, pôde-se observar a dependência das 

propriedades mecânicas com a fração volumétrica das fases ferrita e 

austenita. Foi concluído que os aços A e B possuem resistência 

semelhantes, enquanto o aço C é apreciavelmente mais resistente que A e 
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B. Aços com maiores frações de volume de austenita possuem um pico 

maior de tensão (Balancin, 2000). 

Esse aumento na resistência do material pode ser atribuído á 

presença de partículas de austenita na matriz ferrítica que atuam como 

partículas duras não deformáveis, mesmo a grandes deformações. A 

presença dessas  pequenas partículas de austenita impede o movimento do 

contorno de grão da ferrita aumentando, assim, a resistência do material 

(Balancin, 2000). 

 Num aço duplex a razão ferrita/austenita muda de acordo com 

a temperatura, durante condições iguais de deformação. Em testes 

mecânicos e tratamentos térmicos realizados nesses três tipos de aço 

duplex com diferentes proporções de Cr/Ni foi concluído (Balancin, 2000) 

que a fração de volume de austenita diminui quando a temperatura for 

aumentada, até que o material seja quase totalmente ferrítico. Quando esta 

temperatura for diminuída para uma inferior à de resfriamento, a 

transformação de fase ocorrerá com a nucleação de fase austenita dentro 

dos contornos de grão de ferrita.  

Para baixas frações volumétricas de austenita, o comportamento 

mecânico é determinado pela matriz ferrítica e curva de escoamento é 

típica de materiais que se amolecem por recuperação dinâmica. Quando a 

fração volumétrica de fase austenítica aumenta a deformação é distribuída 

no interior e nos contornos de grãos, aumentando-se a tensão de 

escoamento e a resistência à tração.  
 No trabalho realizado com o aço inoxidável duplex 29Cr-6Ni-2Mo-

0,38N, o qual foi envelhecido a diferentes temperaturas num intervalo de 700 a 

1010°C durante 72 horas, foi encontrado que a tenacidade ao impacto e a dureza 

são influenciados pela fração de volume da fase sigma durante o envelhecimento. 

Concluiu-se que a tenacidade é muito sensível à formação de fase sigma, e 

diminui desde os primeiros estágios de envelhecimento e que a dureza é menos 

sensível à formação desta fase, aumentando somente nos estágios finais de 

envelhecimento (Nilson, 2000).  
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Embora os aços inoxidáveis duplex apresentem melhores 

propriedades de resistência mecânica e à corrosão do que os aços 

monofásicos, deve-se ter cuidado com a baixa ductilidade desses aços 

quando operam a determinadas temperaturas. 

 Em altas temperaturas, juntamente com os mecanismos de 

amolecimento que operam em cada fase, os contornos de grãos e a 

interface ferrita/austenita têm um importante papel, uma vez que a 

deformação plástica depende não somente das características das duas 

fases, mas também de como estas fases são afetadas pela presença da 

interface (Balancin, 2000). 
  Estas propriedades dos aços inoxidáveis dúplex permitem 

construções onde se atinge grande economia de material e mão-de-obra (tanto 

fabril quanto de manutenção). Nordström e Rung (1995) calculam que na 

construção de torre para estocagem de pasta de papel com 1500 m3, se for 

utilizado somente aço inoxidável dúplex ao invés da usual combinação de aço 

carbono e aço inoxidável austenítico, a economia total na fabricação é no mínimo 

de 8%. 

   

4.4.6 – Aplicações 
Graças a sua elevada resistência os aços inoxidáveis duplex podem 

ser utilizados em menores espessuras. Sua desvantagem é que não podem 

ser utilizados em temperaturas acima de 300°C(Modenesi, 2001), sob pena 

de perder algumas de suas propriedades mecânicas, sobretudo a 

tenacidade e ductilidade.   

 As propriedades superiores dos aços inoxidáveis duplex em 

relação aos outros tipos de aços inoxidáveis são a principal causa da 

utilização crescente desses materiais em aplicações de grande 

responsabilidade, tais como: 

• Indústria de processamento químico: em tubulações, bombas 

tanques de produtos químicos, extratores de uréia, trocadores de calor 

sistema de refrigeração de água do mar; 
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• Indústria de polpa e de papel: em digestores, evaporadores, 

etc; 

• Indústria de geração de energia (fóssil e nuclear): em 

reaquecedores, tubos de injeção de alta velocidade em poços geotérmicos, 

trocadores de calor, etc. 

• Indústria de extração de petróleo e gás: em resfriadores, 

tubulações, estruturas e revestimentos transporte de gás, bombas de 

injeção de água salgada, sistema de refrigeração, etc. 

 

A escolha do tipo adequado de aço duplex, baseado principalmente 

no teor de cromo, varia de acordo com o campo da aplicação, em função, 

sobretudo da maior ou menor resistência à corrosão, resistência à oxidação 

e tenacidades desejadas.  
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CAPÍTULO 5 – MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 
 

5.1 - Material Utilizado 

O material usado nesta pesquisa foi o aço inoxidável superduplex tipo 

SAF 2507 na forma de tubo laminado com dimensões de 60,56 mm de 

diâmetro externo e 4,00 mm de espessura e com a composição química 

apresentada na Tabela 5.1. O material foi fornecido pela SANDVIK. 

 
Tabela 5.1. Composição química nominal do aço inoxidável superduplex SAF 

2507(SANDIVIK). 
Elementos Cr Ni Mo N C Si Mn P S 

(% peso) 24-26 6-8 3-5 0,24-0,32 0,03 0,5 1,2 0,030 0,015 

 
5.2 - Corpos de Prova 
5.2.1 - Ensaio de Tração 

 Do tubo, na condição de como recebido, foram obtidos os corpos de prova 

para os ensaios de tração. Foram utilizados corpos de prova com 23mm de 

comprimento útil, 4,2 mm de largura da seção reduzida e 4mm de espessura 

como pode ser visto na figura 22. O teste foi realizado com o eixo de aplicação da 

carga paralelo ao eixo de conformação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Dimensões dos corpos de prova de aço inoxidável superduplex 

SAF 2507. 
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Os ensaios foram realizados numa máquina INSTRON modelo 5582 

com uma velocidade de deformação de 0,2 mm por minuto com o objetivo 

de avaliar as mudanças nas propriedades mecânicas antes e depois do 

tratamento. 
Os resultados fornecidos pelo ensaio de tração do material na condição de 

como recebido, serão comparados com os resultados obtidos do material após o 

tratamento térmico de envelhecimento. 

Também foram preparadas amostras com cerca de 4 x 3 cm para sua 

observação metalográfica e ensaios  de microdureza (secção longitudinal). 

 
5.3 - Tratamento térmico 

Foram realizados tratamentos térmicos de envelhecimento a 250, 600 

e  850°C com tempos de 24 e 72 horas seguido de resfriamento lento no ar, 

nas amostras e nos corpos de prova.  
 A temperatura de 250°C foi escolhida por ser considerada dentro do 

limite de serviço do material.  

A temperatura de 850°C foi escolhida porque a dissolução da ferrita é 

mais acelerada a esta temperatura devido a precipitação das fases 

intermetálicas, nitretos, que causam mudanças microestruturais e nas 

propriedades mecânicas desse material especialmente diminuição da 

tenacidade. 

A temperatura de 600°C foi escolhida por ser uma temperatura 

intermediária e por ser a temperatura de formação dos nitretos de cromo 

(Cr2N). 
Os tratamentos térmicos de envelhecimento foram realizados num forno 

localizado no LAMAV/CCT/UENF. 

 

5.4- Microdureza 
Com o objetivo de avaliar as mudanças nesta propriedade nas 

diferentes condições de tratamento, foi medida a microdureza vickers (HV) 

das fases ferrita, austenita e no contorno ferrita/austenita das amostras nas 
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condições de como recebidas e envelhecidas a 250, 600 e 850°C durante 

72 h: 

( ) 2
2 1854/

d
FmmKgfHV ×

=                      d= 0,5n 

         Também foi feita uma abordagem estatística  das medidas de microdureza 

calculando-se: 

 
• média aritmética das 9 medidas feitas em cada uma das fases;  

 

• o desvio padrão que caracteriza, em unidades absolutas, o grau de 

dispersão dos valores obtidos em torno da média;  

 

• o coeficiente de variação que caracteriza, em unidades relativas, o 

grau de dispersão dos valores obtidos em torno da média;  

 

• o erro absoluto de medidas sendo a probabilidade P de 0,9000 e o 

coeficiente de student t (limite de confiança) igual a 1,6449; 

 

• o nível (intervalo) de confiança, que constitui uma faixa dos valores 

em que, com a probabilidade adotada, esteja a média aritmética. 
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5.5- Preparação metalográfica 
A técnica metalográfica de preparação de amostras abrangeu as seguintes 

etapas: 

5.5.1 – Seleção 

Foi escolhida uma região da peça de onde foram retiradas as amostras; 

foram analisadas as regiões superiores das amostras metálicas; a forma 

escolhida para o corte foi retangular. 

 
5.5.2 - Corte 

O principal objetivo do corte é secionar as amostras de uma peça a ser 

estudada estruturalmente, de forma que a estrutura original do material não seja 

muito danificada. O corte das amostras foi realizado pelo equipamento 

MESOTON que é utilizado na realização de cortes de materiais duros. 

5.5.3 – Montagem 

 A montagem das amostras foi feita por embutimento à quente utilizando-se 

uma prensa hidráulica TERMOPRESS-2. Neste equipamento, as amostras e a 

baquelite foram colocadas dentro de um molde cilíndrico e submetidos a uma 

pressão de 25KN durante 8 min. Após esse tempo, o molde foi resfriado e as 

amostras embutidas foram ejetadas.   

5.5.4 - Lixamento 

  O lixamento foi realizado na lixadeira automática STRUERS, e as lixas 

utilizadas foram de 150, 220, 320, 400, 600 e 1200 mesh até que o acabamento 

ficasse de boa qualidade. 

5.5.5 - Polimento 

 Neste trabalho as amostras foram polidas mecanicamente de modo semi-

automático na politriz STRURES com pó de Alumina com granulometria de ¼ µm 

seguido de 1/10  µm. 
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5.5.6 - Ataque 
 A solução utilizada no ataque eletrolítico foi preparado dissolvendo 10g de 

ácido oxálico (H2C2O4. 2H2O) em 100g de água destilada. A solução deve ser 

agitada até a dissolução completa dos cristais. Em uma das faces da amostra foi 

soldado um fio de cobre para permitir o contato elétrico durante a execução do 

ataque. Esse ataque foi feito com uma voltagem de 6V durante 1min.  

 

5.6 - Microscopia ótica 
Foi feita a microscopia ótica das amostras com o objetivo de comparar as 

mudanças microestruturais antes e depois do tratamento térmico de 

envelhecimento. O microscópio ótico utilizado neste trabalho foi o NEOPHOT-32. 

Ainda desse microscópio foram utilizadas suas técnicas fotográficas (iluminação 

por campo claro e interferência da luz polarizada) com o objetivo de observar o 

aspecto microestrutural das amostras antes e depois do tratamento térmico de 

envelhecimento. 

 

5.7 – Identificação das fases 
5.7.1- Microscopia eletrônica de varredura 

Para identificar (por morfologia)  cada uma das fases presentes no material 

como recebido e aquelas formadas durante o tratamento térmico de 

envelhecimento foi utilizada a microscopia eletrônica de varredura com imagem 

obtida por  elétrons retroespalhados (BSE). O equipamento usado foi o modelo 

ZEISS-962 localizado no CBB/UENF. 

 

5.7.2- Difração de Raios-X 
 Por esta técnica é possível identificar fases presentes antes e depois do 

tratamento térmico de envelhecimento nas três temperaturas de tratamento. 

 As análises foram realizadas no equipamento URD 65 do 

LCFIS/CCT/EUNF, com os ângulos de varredura variando entre 20° e 70°, num 

passo de 0,02 em 1s. A radiação utilizada foi Cu Kα.  
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CAPÍTULO 6- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
6.1- Aspecto geral da microestrutura 
6.1.1- Material como recebido 

A microestrutura deste aço inoxidável superduplex  na condição de como 

recebido é altamente orientada devido ao processamento termomecânico 

apresentando-se os grãos alongados na direção do processamento. A matriz é 

ferrítica (α) e a austenita (γ) observa-se alinhada no meio dessa matriz.  

 Na figura 23 é mostrada uma micrografia ótica  e na figura 24 é mostrada 

uma micrografia eletrônica de varredura do material no estado de como recebido.  
  
 

 
 

Figura 23. Micrografia ótica do material na condição de como recebido. (500x 

Interferência da luz polarizada). 
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Figura 24. Micrografia eletrônica de varredura (BSE) do aço inoxidável 

superduplex 2507 na condição de como recebido. 

 
O tamanho de grão da austenita, com diâmetro médio de  

aproximadamente 15 µm, e da ferrita 11 µm, juntamente com a adequada 

combinação de elementos de liga e a presença da interface α/γ, explica a elevada 

resistência mecânica desses aços. 

 
6.1.2- Material envelhecido a 250°C           

Nas figuras 25  e 26 são mostradas a micrografia ótica e a micrografia 

eletrônica de varredura, respectivamente, do material após ter sido submetido a 

um tratamento térmico de envelhecimento a 250°C durante 72h.  

 Nota-se que não há diferenças no aspecto geral da microestrutura do 

material nesta condição, se comparado com o mesmo antes de qualquer 

tratamento de envelhecimento (Figuras 23 e 24). A fase ferrítica e a interface 

ferrita/austenita, que são as mais afetadas pelo efeito da temperatura ,aparecem 

livres de partículas. 
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Figura 25. Micrografia ótica do aço inoxidável super duplex 2507 envelhecido a 

250ºC durante 72h (630x interferência da luz polarizada) 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 26. Micrografia eletrônica de varredura (BSE) do aço inoxidável 

superduplex 2507envelhecido a 250ºC durante 72h. 

 

  
6.1.3- Material envelhecido a 600°C 
 

Na figura 27 é apresentada uma micrografia ótica do material que foi 

envelhecido a 600ºC durante 72h. A partir desta micrografia pode-se notar 
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grandes diferenças microestruturais, principalmente na fase ferrítica e na interface 

ferrita/austenita, se comparadas com as micrografias do material não envelhecido. 

Percebe-se a presença de partículas escuras no interior da fase ferrítica e 

também no contorno ferrita/ferrita. Pelas observações com maior aumento no 

MEV (micrografia da Figura 28), pode-se notar a presença de duas fases que se 

precipitam no contorno ferrita/austenita – uma fase de cor escura e outra de cor 

mais clara. Nota-se, ainda, a dissolução parcial da interface ferrita/austenita. 

 

 
                                     

Figura 27.  Micrografia ótica do aço inoxidável superduplex 2507 

envelhecido a 600ºC durante 72h. (500x interferência da luz polarizada). 
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Figura 28.  Micrografia eletrônica de varredura (BSE) de um aço inoxidável 

superduplex 2507 envelhecido a 600ºC durante 72h. Observam-se fases 

precipitadas na ferrita. 
 

6.1.4- Material envelhecido a 850°C 
As mudanças microestruturais durante o envelhecimento a 850ºC durante 

72h podem ser observadas nas micrografias das Figuras 29 e 30. Pode-se 

observar uma maior precipitação na interface ferrita/austenita e na própria ferrita, 

sendo estes os lugares preferenciais para a nucleação dos precipitados.  

O contorno de ferrita próximo dos precipitados será instável devido ao 

empobrecimento de cromo e molibdênio nesta região. Conseqüentemente os 

grãos austeníticos crescem progressivamente em direção ao grão de ferrita. Esta 

austenita que se mantém dentro do grão ferrítico se difere da austenita primária 

na morfologia e na composição química. Quanto à morfologia, austenita 

secundária aparece na forma mais ou menos cilíndrica e quanto à composição 

química possuem baixo conteúdo de Cr e Mo e elevado conteúdo de Ni e Fe 

quando comparada com a austenita primária (Parren, 2001). 
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Figura 29.  Micrografia ótica do aço inoxidável superduplex 2507 envelhecido a 

850ºC durante 72h.(630x  interferência da luz polarizada). Observa-se grande 

dissolução da ferrita. 

 

 
 

Figura 30.  Micrografia eletrônica de varredura (BSE) do aço inoxidável 

superduplex 2507 envelhecido a 850ºC durante 72h. 

Além de austenita secundária, a dissolução da ferrita também pode resultar 

na formação de fase sigma e fase chi. 

A precipitação dessas fases leva, como já foi mencionado anteriormente, a 

uma diminuição no conteúdo de muitos elementos de liga principalmente o Cr. 

Essa diminuição afeta a resistência a corrosão, e as propriedades mecânicas do 
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material, além de acarretar mudanças na microestrutura geral do mesmo devido 

ao consumo da fase ferrítica pela formação das fases citadas acima. Este fato 

limita a temperatura de trabalho desse material à cerca de no máximo 250-300ºC. 

Durante a exposição do material a temperaturas entre 250 e 850ºC, ou 

seja, envelhecimento, a evolução microestrutural é controlada pela precipitação 

de fases intermetálicas e nitretos na fase ferrítica, na interface ferrita/austenita e 

ferrita/ferrita, sendo esta gradualmente dissolvida à medida que se aumenta o 

tempo e a temperatura de envelhecimento. 

O envelhecimento a 250ºC veio confirmar que até esta temperatura o 

material aparece livre de precipitados intermetálicos e que sua microestrutura 

geral se mantém aparentemente inalterada. Entretanto, a 600 e a  850°C este 

material está sujeito a dissolução da fase ferrítica e, conseqüentemente, à 

formação de diferentes  fases intermetálicas 

     O envelhecimento deste material envolveu mudanças microestruturais 

causadas pela precipitação de fases intermetálicas e nitretos.  

É por volta de 800 a 850ºC que as fases intermetálicas se precipitam com 

maior velocidade, como pode ser observado no diagrama TTP (tempo-

temperatura-precipitação) da figura 10. A cinética de precipitação é controlada 

pela alta porcentagem de carbono, cromo e molibdênio presentes na liga. E é na 

fase ferrítica que estes elementos estão presentes em maior quantidade. Então a 

supersaturação em carbono, cromo e molibdênio na ferrita explicam a formação 

desses precipitados em seu interior, na interface ferrita/ferrita e ferrita/austenita 

(Charles e colaboradores, 1991). 

 

 

 

6.2- Identificação das fases formadas durante o tratamento térmico de 
envelhecimento 
 Após ter sido apresentado os aspectos gerais da microestrutura do aço 

inoxidável superduplex na condição de como recebido e envelhecido nas 

temperaturas de 250, 600 e 850°C será realizada a identificação, mediante 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise por difração de Raios-X, das 

fases formadas como conseqüência destes tratamentos. 
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6.2.1- Observações em MEV 
6.2.1.1- Material envelhecido a 250°C 
 O envelhecimento a 250°C, como já foi observado, não acarreta mudanças 

no aspecto geral da microestrutura do material. Devido a isto esta temperatura é 

considerada como limite de serviço. 

 Na micrografia da figura 31 observa-se a semelhança com a micrografia da 

figura 24, que mostra o material antes do tratamento térmico de envelhecimento –

na condição de como recebido-. A microestrutura se encontra,aparentemente, 

livre de precipitados e mantém a microestrutura original.  

 

 
Figura 31.  Micrografia eletrônica de varredura (BSE) de um aço inoxidável 

superduplex 2507envelhecido a 250ºC durante 72h. 

 
6.2.1.2- Material envelhecido a 600°C 
   

Como já foi mencionado, além de ferrita e austenita, outras fases podem se 

precipitar nos aços inoxidáveis superduplex numa faixa de temperatura de 300 a 

1000°C. A exposição do material nesta faixa de temperatura pode acontecer 

como resultado de condições de serviço, de ciclos térmicos de soldagem ou de 

tratamentos térmicos. Na figura 32 pode-se observar a presença de pequenas 

partículas escuras com formato oval que se encontram no interior da fase ferrítica 

e no contorno ferrita/ferrita. Essas partículas são os nitretos de cromo (Cr2N) que 

medem em média 2,9 µm. Sua nucleação ocorre principalmente nas 
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discordâncias e é favorecida pela baixa solubilidade do nitrogênio na ferrita e pela 

supersaturação deste elemento nesta fase (Kullmann, 1990). 
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(b) 

 
 

Figura 32.  Micrografias eletrônicas de varredura (BSE) do aço inoxidável 

superduplex 2507 envelhecido a 600ºC durante 72h.  

 

Os nitretos de cromo  são acumulados somente nas regiões centrais 

da fase ferrítica e no contorno ferrita/ferrita devido a alta disponibilidade de 

Cr na ferrita, sendo raramente encontrados no contorno ferrita /austenita 

devido a elevada solubilidade de nitrogênio na austenita (Kullmann, 1990). 

Nos aços inoxidáveis que não possuem na sua composição química 

elementos com uma elevada capacidade de formação de nitretos (Ti, Nb, 

V), o limite de solubilidade do N é dado pelo equilíbrio entre a matriz e o 

nitreto. Portanto quando teor de N supera esse limite a liga torna-se 

termodinamicamente instável e nitretos podem precipitar-se em 

temperaturas entre 600 e 1000°C . Ele é altamente prejudicial ao material 

porque consome cromo da matriz, causando diminuição nas propriedades 

mecânicas e na resistência a corrosão do mesmo (Parren, 2001) 

Além de Cr2N, também são formados a esta temperatura as fases 

sigma e chi que podem ser vistas na micrografia (b) da figura 32. A fase 

sigma se forma nos contornos de grãos austenita/ferrita, na forma de filmes 

contínuos ; sua precipitação não é um processo muito rápido na maioria 
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das ligas e necessita de várias horas de envelhecimento. Entretanto este 

processo é muito rápido neste material devido a grande quantidade de 

elementos formadores desta fase (Ni,Cr e Mo) que se encontram presentes 

principalmente na fase ferrita.  

 

6.2.1.3- Material envelhecido a 850°C 
De acordo com o diagrama mostrado na figura 2 , a temperatura de 

850°C é aquela em que mais rápido e maior número de fases intermetálicas 

se precipitam. 

Esta precipitação ocorre preferencialmente na  fase ferrítica devido a 

rápida  taxa de difusão dos seus elementos de liga se comparada com a 

taxa de difusão da fase austenítica. A rápida redução na solubilidade de 

elementos de ligas, tais como C, N, W e Cu na ferrita faz aumenta a sua 

susceptibilidade de decomposição. A taxa de precipitação de fases 

intermetálicas na ferrita é duas vezes maior do que na austenita (Shek, 

1996). 

As principais fases intermetálicas que podem se precipitar à 

temperatura de 850°C são fase sigma (σ), fase chi (χ), austenita secundária 

(γ2) e nitreto de cromo (Cr2N).  
A fase sigma e a fase chi podem se precipitar em associação e causar 

efeitos semelhantes nas propriedades mecânicas desse material, sendo difícil 

diferenciá-las. No caso se aços inoxidáveis superduplex, a sua composição 

química os faz mais susceptível a formação de austenita secundária (γ2) devido a 

grande presença de Níquel. 

A microestrutura do material envelhecido a 850°C durante 72h é mostrada 

nas micrografias (a) e (b) da figura 33. 
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(a) 

 

 
 

 

(b) 

 
 

Figura 33.  Micrografia eletrônica de varredura (BSE) de um aço inoxidável 

superduplex 2507 envelhecido a 850ºC durante 72h.   

 Na figura 33 (a) e (b), observa-se grandes mudanças na microestrutura se 

comparada com a microestrutura original do material.  

Há uma grande quantidade de austenita secundária com morfologia 

cilíndrica, que cresce em direção à matriz que é ferrítica, e ocupa esta fase quase 
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toda. A esta temperatura, além de austenita secundária também houve a 

formação da fase sigma. Ela pode ser observada na interface ferrita/austenita da 

figura 33 (a). A fase chi também pode estar presente, porém em menor 

quantidade pois a esta temperatura e tempo de tratamento parte dela se 

transformou em sigma. A austenita secundária com morfologia cilíndrica, a qual 

foi identificada nestas amostras é chamada de austenita secundária de 

Widmannstatten. 

 

6.2.2- Análise por difração de Raios-X 
 A seguir serão apresentados os resultados das análises de difração de 

Raios-X do material na condição de como recebido e envelhecido durante 72 e 24 

horas às temperaturas de 250,600 e 850°C.  

6.2.2.1- Material como recebido 

Como já era de se esperar o material no estado de como recebido 

encontra-se sem evidências da presença de precipitados intermetálicos 

nitretos. As fases existentes no aço em estudo no estado de como recebido 

são somente ferrita, que é a fase matriz, e a fase dispersa que é a 

austenita, como podem ser observados no difratograma da figura 34.  

Não foram observados picos correspondentes a outras fases. 
 
6.2.2.2- Material envelhecido a 250°C 

• 72 horas de envelhecimento 
Na figura 35 apresenta-se o difratograma do material envelhecido 

durante 72h. Nestas condições  de envelhecimento foram observados os 

mesmos picos de ferrita e de austenita. Apesar de o tratamento a  250°C, 

aparentemente não acarretar mudanças microestruturais, o que considera 

esta temperatura estar dentro do intervalo considerado como limite de 

trabalho ou serviço, foi observado um pico da fase alfa linha (α`) bastante 

intenso em 2θ = 64,63. Esta fase possui o mesmo parâmetro de rede da 

ferrita, porém a diferença entre elas é que  α` é uma fase rica em cromo o 

qual se encontra na forma de solução sólida. 
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• 24 horas de envelhecimento 

O resultado das análises de difração de Raios-x do material 

envelhecido  durante 24h a uma temperatura de 250°C é mostrado na 

figura 36. Observa-se neste difratograma os mesmos picos que os de 72 h 

confirmando a formação de  α` com menos tempo a uma temperatura de 

250°C. 

A intensidade é a única diferença entre as duas condições de 

tratamento, com 24 h de envelhecimento, a ferrita é mais estável do que 

com 72 h. Isto porque o tempo é um dos principais parâmetros, além da 

temperatura, controladores da dissolução da ferrita e, conseqüentemente, 

também controla formação e fases intermetálicas. Quanto maior for o tempo 

de manutenção deste material a uma determinada temperatura – entre 300 

e 850°C  , menos estável se tornará a ferrita. 

 

6.2.2.3- Material envelhecido a 600°C 

• 72 horas de envelhecimento 
Para o envelhecimento  de 72 h a 600°C o difratograma da figura 36 

mostra que além de ferrita, austenita e alfa linha, também são observados 

picos correspondentes a 2θ = 40,0 e 48,57 com índices de Müller de (002) 

e (201) respectivamente. Estes picos foram identificados como sendo de 

nitreto de cromo  Cr2N. 

Também foram identificados picos de fase sigma (σ) em 2θ = 45,9; 

49,6  com os respectivos índices de Muller:  (411) e (312) e os picos de  

fase chi (χ) em 2θ = 47,02 e 63,75, com os respectivos índices de Mϋller: 

(332) e (600). Estes resultados são correntes, uma vez que a esta 

temperatura, de acordo com o diagrama de fases, todas estas fases 

identificadas podem estar presentes.  
Todas as fases identificadas nas análises por difração de Raios-X podem 

ser, visualizadas nas micrografias da figura 37. 
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• 24 horas de envelhecimento 

Nesta condição de envelhecimento, como mostra o difratograma da figura 

38, são observados os mesmos picos de austenita e alfa linha. A 

intensidade do pico de ferrita em 2θ = 44,41 é menor se comparada  com 

72 horas e menor ainda se comparado com o material como recebido e o 

material envelhecido a 250°C por 24 horas. Também são encontrados picos 

de fase sigma  em maior quantidade em 2θ = 41,48; 45,26 e 49,6 com os 

respectivos índices de Mϋller: (002), (330), (441)  além de ser observada 

também a fase chi nos mesmos 2θ encontrado em 72 horas. 

 
6.2.2.4- Material envelhecido a 850°C 
  

• 72 horas de envelhecimento:  
Conforme  mostra o difratograma da figura 39, na amostra 

submetida a estas condições de tratamento não são observados  picos de 

ferrita nem de alfa linha somente os picos de austenita em 2θ = 43,45 e 

50,75 com os respectivos índices: (111) e (200).  São observados picos de 

fase sigma 2θ = 36,36 e 46,59 com os respectivos índices der Mϋller: (331) 

e (313). Nenhum dos picos de ferrita observados em temperaturas menores 

são,agora, encontrados. Sob estas condições toda a ferrita presente na liga 

se dissolveu originando a austenita secundária, fases sigma e chi. Poucos 

picos de chi são observados com 72 h de envelhecimento: 2θ = 40,04; 

42,22  com os respectivos índices de Mϋller: (440), (330). Isto porque esta 

fase se forma logo nos primeiros estágios de envelhecimento e com o 

prolongado tempo de exposição ela se transforma em fase sigma.  

As fases sigma e chi, identificadas no difratograma, podem ser observadas 

nas micrografias (a) e (b) da figura 33 que foram discutidas anteriormente. 

  O motivo de não aparecer os picos de ferrita é que esta temperatura 

e com este prolongado tempo de manutenção esta fase não é mais estável. 
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• 24 horas de envelhecimento 
Com 24 horas de envelhecimento são mantidos os mesmos picos de 

austenita que o de 72 h, porém aparecem picos de fase chi em 2θ= 49,9 e 

68,82 com os respectivos índices de Mϋller: (330), e (510) do que com 72h 

de envelhecimento. Isto porque ela possui uma maior estabilidade  com 

menos tempo de envelhecimento. Também são observados  picos de fase 

sigma  com este tempo de envelhecimento em 2θ= 36,36; 37,37; 45,9; 46,9; 

67,65, com os respectivos índices de Mϋller: (331), (002), (411), (331) e 

(313). Na figura 40 é mostrado o difratograma para esta condição de 

envelhecimento. 
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Figura 34. Difratograma de Raios-X do material na condição de como recebido. 

 

 
Figura 35. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 250°C por 72h. 
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Figura 36. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 250°C por 24h. 

 

 
Figura 37. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 600°C por 

72h. 
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Figura 38. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 600°C por 

24h. 

 

 
Figura 39. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 850°C por 

72h. 
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Figura 40. Difratograma de Raios-X do material envelhecido a 850°C por 

24h. 
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6.3- Propriedades mecânicas e correlação com a microestrutura 
 
6.3.1- Ensaio de tração  

Os ensaios de tração permitem a obtenção das curvas de tensão de 

engenharia-deformação de engenharia bem como as curvas de tensão 

verdadeira-deformação verdadeira que descrevem o comportamento mecânico de 

um material. As propriedades mecânicas do aço inoxidável superduplex obtidas a 

partir das curvas de engenharia estão mostradas no gráfico das figuras 41 e 42 e 

na Tabela 6.1 : 

 

Tabela 6.1- Propriedades mecânicas do aço inoxidável superduplex 2507 nas 

condições de como recebido, envelhecido a 250°C (E.250°C), a 600°C (E.600°C) 

e a 850°C (E.850°C). 
 
Propriedades 
Mecânicas 

 
Como recebido 

 
E.250°C 

 
E.600°C 

 
E.850°C 

Tensão de 
escoamento (σe) MPa 

 
683 

 
653 

 
709 

 
893 

Tensão máxima (σm) 
MPa 

 
862,27 

 
809 

 
829 

 
893 

 
% Elongação 

 
36 

 
31,73 

 
17,39 

 
2,82 

 
Tenacidade (UT) 

 
422,51 

 
349,48 

 
312,53 

 
99,12 
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Figura 41.  Curvas tensão de engenharia-deformação de engenharia para um aço 

inoxidável superduplex  2507 na condição de como recebido, E.250°C, E.600°C e 

E. 850°C. 

 
A partir da tabela 6.1 pode-se notar que o material na condição de como 

recebido  possui elevada tenacidade, tensão de escoamento e  tensão máxima, 

devido ao pequeno tamanho de grão e da presença da  interface ferrita/austenita.  

A tabela 6.2 apresenta os valores das propriedades mecânicas de um 

aço inoxidável superduplex 2507, segundo as especificações da ASTM 

(ASM Handbook,1990). 
Pode-se verificar a partir da Tabela 6.1 que os valores obtidos para as 

propriedades mecânicas do aço inoxidável na condição de como recebido, estão 

dentro dos valores típicos das propriedades mecânicas deste aço segundo 

especificações da ASTM, vistas na Tabela 6.2. 

 

 

Tabela 6.2- Propriedades mecânicas de um aço inoxidável superduplex 2507, 

segundo as especificações da ASTM (ASM Handbook,1990). 

Propriedades 

Mecânicas 

Aço Inoxidável 

Superduplex 2507 

Tensão de escoamento 

(MPa), σ0 

 

550 

Resistência á tração 

(MPa), σM 

 

800-1000 

 

Elongação (%), EL 

 

25 
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Figura 42. Curvas tensão verdadeira-deformação verdadeira para um aço 

inoxidável superduplex 2507 na condição de como recebido, E.250°C, E.600°C e 

E. 850°C. 

 
A exposição deste material a temperaturas entre 300 e 850°C acarreta 

mudanças não somente microestruturais, mas também modifica as propriedades 

mecânicas do mesmo 

Com a exposição deste material durante 72h a uma temperatura de 250°C 

sua tensão máxima diminui de 862,27, na condição de como recebido, para 809 

MPa e, após um aumento na temperatura de tratamento para 600°C e para 850°C 

nota-se um aumento nestas duas propriedades atingindo os valores de 829 e 893 

MPa respectivamente. 

O elevado valor da tensão de escoamento, 683MPa, encontrado para o aço 

na condição de como recebido, diminuiu quando a temperatura de tratamento 

aumentou para 250°C atingindo um valor de 653 MPa. Com o aumento da 

temperatura, 600°C, esse valor aumentou para 709 MPa e atingiu seu valor 

máximo com a 850°C. 

Os valores da tenacidade diminuíram com o aumento da temperatura, 

passando de 422,51,na condição de como recebido, para 349,48 quando a 
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temperatura aumentou para 250°C, 312,53 a 600°C até chegar ao menor valor 

encontrado que foi de 99,12 quando o aço foi exposto a 850°C durante 72h. 

Este comportamento pode estar relacionado com a formação de alfa linha 

entre 250 e 600°C e côa a formação de fase sigma, chi, nitretos de cromo e 

austenita secundária, que ocorrem entre 600 e 850°C como observado neste 

trabalho. 

A principal conseqüência da precipitação das fases citadas acima é a 

diminuição da tenacidade. Como pode ser visto na figura 33 (a) e (b), a 850°C a 

ferrita está bastante dissolvida  em fases intermetálicas, principalmente em 

austenita secundária e fase sigma, sendo esta última a principal causadora dessa 

diminuição de tenacidade e fragilização do material. 

A figura 41 apresenta uma comparação das curvas de tensão de 

engenharia-deformação de engenharia para o material nas condições em estudo. 

Nele pode-se comprovar os elevados valores de resistência máxima e tensão de 

escoamento atingidas por este material quando envelhecido a 850°C durante 72h. 

A figura 41 apresenta uma comparação das curvas tensão verdadeira-deformação 

verdadeira do aço nas quatro condições em estudo. 

Portanto, tem-se que o mais elevado valor da resistência máxima e tensão 

de escoamento e menores valores de tenacidade e elongação foram obtidos 

quando o material foi exposto durante 72 h a 850°C ,na qual as fases 

intermetálicas se precipitam em maior quantidade. 

Para alguns metais e ligas, a região da curva tensão verdadeira-

deformação verdadeira desde o surgimento da deformação plástica até o ponto 

onde tem início o pescoço pode ser aproximada pela relação σV = K εv
n. 

 Nesta expressão K e n são constantes, cujos valores irão variar de liga 

para liga. O parâmetro n é conhecido geralmente por expoente de encruamento e 

possui um valor inferior à unidade (Callister, 2002). Valores elevados de n são 

importantes porque indicam o nível o encruamento que pode apresentar o 

material durante a deformação e, também, está relacionado com a ductilidade e 

tenacidade devido ao fato de que  se demonstra que a formação do pescoço 

(estricção) ocorre quando este valor de n é numericamente igual à deformação 

verdadeira (εv). 

Os gráficos ln σV versus ln εv são apresentados na figura 43 (a), (b) e (c). O 

valor de n para o material nas diversas condições de tratamento encontrados  na 
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tabela 6.2 são de 0,31 para o material na condição de como recebido, 0,36 com o 

envelhecimento de 72 h a 250 e a 600°C. Este valor de n para o material como 

recebido, n = 0,31, e ainda aqueles do material envelhecido estão acima dos 

valores de n para aços comuns que variam entre 0,14 e 0,26 para o estado 

recozido e trabalhado, porém estão abaixo dos aços inoxidáveis austeníticos 304, 

n = 0,45 (Ohring, 1995). 

 

 

 

 
                                      (a)                                                            (b)            

como recebido

y = 0,3145x + 7,4368
R2 = 0,9992

6,55
6,6

6,65
6,7

6,75
6,8

6,85
6,9

6,95
7

7,05
7,1

-3 -2 -1 0

ln DV 

ln
TV

E.250°C

y = 0,3679x + 7,4516
R2 = 0,9972

6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9

7
7,1

-3 -2 -1 0
ln DV

ln 
TV

 
                                                                          
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ln εv ln εv 

ln σv ln σv 

79 



(c) 
E. 600°C

y = 0,3653x + 7,4643
R2 = 0,9974
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Figura 43.  Gráficos  ln σv versus ln εv de um aço inoxidável superduplex 2507 (a) 

como recebido, (b) E.250°C e (c) E.600°C. 

 
6.3.2- Microdureza 

A microdureza das fases ferrita e austenita e da interface entre elas foram 

medidas nas condições de como recebido, e envelhecido a 250, 600 e a 850°C, 

não é somente uma medida das diferenças relativas ao aumento ou diminuição da 

resistência ou dureza do material, mas também um monitoramento das mudanças 

microestruturais das fases presentes quando a temperatura for aumentada. 

Para as medidas de microdureza (HV) foram feitas 9 indentações em cada 

uma das fases: ferrítica, austenítica e na interface ferrita/austenita e em cada uma 

das condições de tratamento : como recebido, envelhecido a 250, 600 e 850°C 

com tempos de 24 e 72 h e medidos os comprimentos das diagonais. A carga 

utilizada para fazer as indentações foi de 30g. 

Para cada uma das fases e cada uma das condições de tratamento foi 

realizado um tratamento estatístico com os cálculos da média aritmética, desvio 

padrão, coeficiente de variação, erro absoluto de medida, erro relativo de medida 

e intervalo de confiança.  

 

 

• Material como recebido 

A tabela 6.3 apresenta os valores do teste de microdureza encontrados 

para o material na condição de como recebido. Para as três regiões analisadas os 

ln εv 

 

ln σv
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resultados obtidos foram: para a região austenítica, 291,69Kgf/mm2, para a matriz 

ferrítica, 275,88 Kgf/mm2 e para a interface entre elas, 294,50 Kgf/mm2. O valor 

encontrado para a austenita foi maior do que o encontrado para a ferrita. Os grãos 

de austenita são mais duros e mais resistentes do que os da fase  ferrítica, sendo 

esta última mais dúctil . O valor encontrado para a microdureza da interface foi 

superior ao da ferrita e ao da austenita devido a uma possível difusão de 

elementos de liga para o contorno ferrita/austenita durante o processamento 

deste material. 

 

• 72 horas de envelhecimento 

A tabela 6.3 também mostra os valores do tratamento estatístico realizado 

no material envelhecido a 250°C (E. 250°C), envelhecido a 600°C (E.600°C) e 

envelhecido a 850°C (E.850°C), sendo o tempo de envelhecimento de 72 horas. A 

microdureza das fases num aço duplex é maior do que em aços comuns devido 

ao grande número de elementos de liga presentes na composição química desse 

material e que fazem aumentar sua microdureza e resistência mecânica. Com a 

exposição do material a temperaturas entre 250 e 850°C por prolongados tempos, 

ocorrerá a precipitação de fases intermetálicas e nitretos que aumentarão  

microdureza deixando o material cada vez mais duro e frágil.  

A precipitação de fase sigma, fase chi, fase alfa linha e nitretos de cromo 

em temperaturas de tratamento entre 250 e 850°C foram comprovados através da 

microscopia eletrônica de varredura e das análises de difração de Raios-X , e 

seus efeitos na microdureza (HV) podem ser comprovados através da tabela 1. 

A 250°C houve a formação da fase alfa linha, que é uma fase dura. Ela 

precipita-se na ferrita com o cromo na forma de solução sólida e por causa disso 

o valor da microdureza desta fase aumentou de 275,88 para 320,29Kgf/mm2 . A 

microdureza da austenita também aumentou de 291,69 para 315,56Kgf/mm2 , 

bem como o da interface entre elas.  

A 600°C, além de fase alfa linha, houve a precipitação de fase sigma e fase 

chi no contorno ferrita/austenita e nitreto de cromo na fase ferrita e no contorno 

ferrita/ferrita, que fizeram com que a microdureza da região correspondente à 

ferrita aumentasse para 376,46 Kgf/mm2. As partículas de fase sigma, que se 

precipitam na interface α/γ, são bastantes duras e, por isso, o valor da 

microdureza nesta interface é tão alto (407,81Kgf/mm2). A microdureza da 
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austenita também aumentou, porém menos do que no material envelhecido a 

250°C. 

A 850°C os valores de microdureza da região correspondente aos grãos 

originais de  ferrita,  da austenita e da interface são mais baixos:202,04, 280,65 e 

195,60 Kgf/mm2  respectivamente, quando comparados com os valores 

encontrados para as temperaturas anteriores. Isto poderia estar relacionado com 

a temperatura e o tempo de tratamento que permitiram a difusão dos elementos 

de liga formando os precipitados sigma, chi, austenita secundária e fazendo com 

que a matriz ficasse macia.  

 

• 24 horas de envelhecimento 
A tabela 6.4 apresenta o tratamento estatístico dos valores de microdureza 

encontrados, com tempo de envelhecimento de 24 horas, para cada uma das 

fases em cada uma das condições de tratamento. A 250°C os valores da 

microdureza encontrados para a região correspondente à ferrita, austenita e 

interface ferrita/austenita foram de 317,90, 316,41 e315,66 Kgf/mm2, 

respectivamente. Esses valores estão muito próximos dos que foram encontrados 

quando o material foi envelhecido durante 72 h mostrando que o tempo, a esta 

temperatura, praticamente não influenciou nos valores da microdureza.  

A 600°C os valores encontrados foram de 114,39 Kgf/mm2 para a região 

correspondente à ferrita, 128,29Kgf/mm2 para a austenita e 132,55 Kgf/mm2 para 

a interface entre elas. A esta temperatura o tempo influenciou nos valores da 

microdureza que foram bem maiores para as três fases quando o tempo de 

envelhecimento foi de 72h. 

A 850°C os valores encontrados foram de 174,56 Kgf/mm2 para a região 

correspondente à ferrita, 240,91Kgf/mm2 para a austenita e 161,25 Kgf/mm2 para 

a interface. Se comparados com os valores encontrados a esta temperatura de 

tratamento porém com 72 h de envelhecimento, observa-se que os  valores 

encontrados com 72h, vistos na tabela 6.3, são pouco maiores do que os de 24h 

vistos na tabela 6.4. 
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Tabela 6.3- Tratamento estatístico de cada uma das fases e em cada uma das 

condições de tratamento. 72 horas de envelhecimento. 

 
X =  média aritmética, σ(x) = desvio padrão, δ = coeficiente de variação, ε = erro 
absoluto de medida, εr = erro relativo de medida,  X = intervalo de confiança. 
 

 
Tabela 6.4- Tratamento estatístico de cada uma das fases e em cada uma das 

condições de tratamento. 24 horas de envelhecimento. 

 
X =  média aritmética, σ(x) = desvio padrão, δ = coeficiente de variação, ε = erro 
absoluto de medida, εr = erro relativo de medida,  X = intervalo de confiança. 
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CAPÍTULO 7- CONCLUSÕES 
 

Do estudo da influência envelhecimento a diversas temperaturas na 

microestrutura do aço inoxidável superduplex 2507, as seguintes conclusões 

podem ser obtidas: 

 

 

• No material envelhecido a 250°C a microestrutura deste aço se encontra, 

aparentemente, livre de precipitados e mantém a microestrutura similar a 

original de antes do tratamento térmico de envelhecimento. Porém, 

análises dos difratogramas de Raios-X do material a esta temperatura 

indicam a presença da fase alfa linha (α′) que é uma fase rica em cromo. 

 

• Com o tratamento envelhecimento a 600°C também está presente a fase 

alfa (α′). Ocorreu, ainda, a precipitação de nitretos de cromo (Cr2N) que 

medem em média 2,9 µm com morfologia oval dentro da matriz ferrítica e 

no contorno ferrita/ferrita, fase sigma (σ) no contorno ferrita/austenita e 

fase chi (χ), também no contorno ferrita austenita.  

 

•  No material envelhecido a 850°C, as análises de difração de Raios-X e as 

observações em MEV indicam que ocorreu a precipitação de fases sigma 

(σ) e austenita secundária (γ2) de morfologia cilíndrica que cresce no 

interior da ferrita. Nesta temperatura de envelhecimento não existe mais a 

fase alfa (α′)  nem aparecem mais picos de ferrita indicando a total 

dissolução desta fases. 

 

• Na condição de como recebido o material possui elevadas tenacidade 

(422,51), tensão de escoamento (683 MPa) e resistência máxima (862,27 

MPa). A resistência máxima tem uma queda a 250°C e aumenta a 850°C. 

A tenacidade diminui significantemente à medida que a temperatura de 

tratamento aumenta chegando a um valor de 99,12  quando o material foi 

envelhecido a 850°C durante 72h. Isto , provavelmente é devido ao efeito 

de alfa linha até 600°C e das outras fases formadas acima desta 

temperatura. 
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• Nas três regiões analisadas, matriz ferrítica, fase austenita e interface 

ferrita/austenita, a microdureza do material aumenta com a temperatura de 

tratamento de 250 e 600°C, mas diminui a 850°Co qual poderia estar 

relacionado ao fato de a matriz ter amolecido devido ao prolongado tempo 

e elevada temperatura que causaram difusão dos elementos de liga 

ocasionando a formação das fases sigma, chi, austenita secundária.  
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