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Resumo: O objetivo é avaliar a cinética da formação 

da fase sigma em função do tamanho de grão do aço 

SAF 2507. Nota-se que a solubilização a 1200°C por até 

96 h permite obter microestruturas com diferentes 

tamanhos de grão, e que envelhecimento a 850°C leva a 

formação de sigma. As próximas etapas estudarão 

amostras envelhecidas por tempos de 1 a 30 min, 

procurando evidências das primeiras formações de 

sigma, e sua quantificação em função do tamanho de 

grão das amostras solubilizadas 

 

1. Introdução 
     Aços inoxidáveis dúplex são utilizados em 

equipamentos da indústria química, petroquímica, de 

óleo e gás, papel e celulose e outras aplicações em que é 

preciso combinar alto desempenho mecânico e alta 

resistência à corrosão [1,2]. A utilização destes aços em 

condições extremas de trabalho -elevadas temperaturas 

e solicitações mecânicas- são os pontos de partida para 

formação da fase intermetálica Sigma. A precipitação da 

fase sigma se inicia nos contornos de grão ou nas 

regiões de interface austenita/ferrita e é intensificada 

pela exposição à altas temperaturas. Esta fase 

compromete propriedades como tenacidade e 

ductilidade resultando em falhas frágeis nos 

equipamentos em serviço na indústria, além de reduzir a 

resistência à corrosão dos aços. 

Uma vez que a fase sigma precipita inicialmente em 

contornos de grãos e é constituida por elementos 

contidos tanto na ferrita quanto na austenita, o objetivo 

deste trabalho é avaliar a cinética de formação de Sigma 

em função do tamanho de grão do aço SAF 2507. 

 

2. Metodologia 
Foram realizados tratamentos térmicos de 

solubilização por 1 h e 96 h a 1200°C, seguido de 

envelhecimento por 30 min a 850°C. As amostras 

solubilizadas foram observadas por microscopia óptica 

após ataque de ácido oxálico a 6 Vcc por 30s, e as 

amostras envelhecidas foram observadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) com 

imagens de elétrons retroespalhados de amostras 

polidas. 

3. Resultados e discussões 
Fica evidenciado através da Figuras 1 que as 

amostras de solubilizadas por 96h (b) possuem grãos 

maiores de austenita e ferrita do que as amostras 

solubilizadas por 1hora (a). Na Figura 2, evidenciam-se 

fase Chi e Sigma (regiões mais claras) se formando no 

interior da Ferrita original (que se encontra mais 

escura), sendo que não há evidencias de transformação 

na austenita presente, além da presença de nitretos de 

cromo (pontos pretos) nas interfaces da austenita 

presente. Evidencia-se assim que envelhecimento a 

850°C leva a formação de sigma e que tempos menores 

que 30 minutos devem ser estudados através de análises 

por difração de Raios-X e EDS com o propósito de se 

detectar as primeiras etapas de nucleação heterogênea 

de fases Chi e Sigma.  

 
Figura 1– Amostras solubilizadas a 1200°C por (a) 1 

hora e (b) 96h. Ataque de ácido oxálico. 

 
Figura 2 – Amostras solubilizadas a 1200°C por (a) 1 

hora e (b) 96h, e a seguir envelhecidas por 30 min a 

850°C. MEV 

4. Conclusões preliminares e próximas etapas 
     Percebe-se que a solubilização a 1200°C por 1 h ou 

96 h satisfaz a condição de se ter somente austenita e 

ferrita na microestrutura com diferentes tamanhos de 

grão, e que o envelhecimento a 850°C é capaz de 

provocar a formação intensa de fase sigma na estrutura 

do aço. Assim, as próximas etapas deste trabalho 

focarão no estudo de amostras envelhecidas por tempos 

de 1, 3, 5 e 8 min em banho de alumínio líquido (para 

permitir a eficiente troca térmica em pequenos tempos 

de envelhecimento) e por tempos de 10 a 30 min em 

forno tubular, procurando evidências das primeiras 

formações de sigma, e da quantificação de sua formação 

em função do tamanho de grão das amostras 

solubilizadas. 
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