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Resumo: O presente trabalho visa o modelamento 

matemático, através dos softwares Thermo-Calc e 

DICTRA, das transformações de fases durante o 

aquecimento do aço inoxidável superdúplex UNS 

S32750 por até 3h a 1250ºC, a partir da condição inicial 

na qual se tem 50% de ferrita e 50% de austenita. Com 

isso, obteve-se a evolução da fração de ferrita para até 

74% e diferentes comportamentos em respeito aos 

gradientes de composição nestas fases durante a 

cinética. 

 

1. Introdução 
 Os aços inoxidáveis superdúplex são caracterizados 

por possuírem quantidades suficientes de Cr, Mo, Ni e 

N em sua composição para produzir uma resistência 

equivalente a pite (PREN) superior a 40, o que aumenta 

a resistência à corrosão do material por formação de 

uma película passiva, proporcionando nobres aplicações 

como em setores petrolíferos e aeronáuticos [1]. 

Recebem a denominação dúplex por terem em sua 

estrutura 50% de ferrita () e 50% de austenita (), 

através de um tratamento térmico de solubilização 

definido em função da composição química e 

temperatura, seguido de um rápido resfriamento [2]. 

O objetivo do trabalho consiste na simulação 

computacional do equilíbrio e da cinética de 

transformação de fases de um aço inoxidável 

superdúplex e sua validação experimental, a fim de 

avaliar a evolução da fração de ferrita e os perfis de 

composição dos elementos químicos nestas fases para 

três modelos de simulação, e compará-los entre si e com 

os resultados de validação experimental.  

 

2. Metodologia 
 Realizou-se a simulação computacional do aço UNS 

S32750 (laminado a quente, solubilizado a 1120 ºC por 

1h30 min e a seguir resfriado em água), utilizando-se os 

softwares Thermo-Calc e DICTRA e obtendo-se 

resultados para três diferentes modelos:  

1 – Composição química reduzida (Tabela I) e base 

de dados TCFE8/MOBFE3; 2 – Composição química 

completa (Tabela II) e base de dados TCFE8/MOBFE3; 

3 – Composição química completa (Tabela II) e base de 

dados SSOL4/MOB2.  

TCFE8 e SSOL4 são as bases de dados 

termodinâmicas do Thermo-Calc e MOBFE3 e MOB2 

são as bases de dados de mobilidade atômica 

empregadas pelo DICTRA. 

 

Tabela I. Composição química reduzida (% em massa) 

do aço em estudo. 

Cr Ni Mo N Fe 

25,17 6,88 3,61 0,25 Bal. 

 

Tabela II. Composição química completa (% em massa) 

do aço em estudo. 

Cr Ni Mo Mn N C W Fe 

25,17 6,88 3,61 0,60 0,25 0,01 0,69 Bal. 

 

Na composição química reduzida utilizaram-se 

somente os principais elementos de interesse e na 

composição química completa excluiu-se o Cu e o Si, 

pois sua presença impossibilita a simulação com as 

bases de dados utilizadas. 

 

3. Resultados e Discussões 
Através da simulação de equilíbrio de fases do 

Thermo-Calc, foram obtidas as temperaturas de 

solubilização onde coexistem simultaneamente 50% de 

ferrita e 50% de austenita para os três modelos, sendo 

estas: 1084 ºC para o modelo 1, 1115 ºC para o modelo 

2 e 1064 ºC para o modelo 3.  

A fim de avaliar a evolução da fração volumétrica de 

ferrita durante o aquecimento até a temperatura 

escolhida de 1250 ºC a partir das temperaturas de 

solubilização acima expostas, obteve-se o gráfico da 

figura 1 abaixo com auxílio do DICTRA, comparando-as 

em função do tempo de solubilização a 1250 °C. 

 

 
Figura 1 – Comparação da evolução da fração 

volumétrica de ferrita entre os três modelos. Fonte: 

Autora, 2017. 

 

Percebe-se que a simulação completa feita com as 

bases SSOL4/MOB2 (modelo 3) apresenta sempre uma 

quantidade de ferrita maior em relação às demais para 

um mesmo tempo, principalmente após 80 segundos, 

totalizando 74% de fase formada. Já a simulação 

completa utilizando-se as bases TCFE8/MOBFE3 

(modelo 2) mostra a fração de ferrita levemente superior 

em relação à composição química reduzida (modelo 1), 

de mesmas bases, apenas a partir de 80 segundos, 

formando-se ao final 71% e 70%, respectivamente. 
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Tais dados obtidos com a simulação da fração de 

ferrita formada a 1250 °C em função do tempo de 

tratamento fornecerão os tempos para posterior 

realização dos tratamentos térmicos de solubilização 

reais que permitirão a validação dos modelamentos. 

Quanto à análise da cinética de transformações de 

fases, percebe-se através dos resultados obtidos que esta 

diverge entre os elementos, visto que o gradiente de 

composições em ambas as fases pode manter-se 

praticamente o mesmo, como é o caso do Cr (Figura 2), 

ou mostrar-se totalmente sensível a variação dos 

modelos, como foi observado para o Mn (Figura 3). 

 

 
 

Figura 2 – Comparação do perfil de Cr entre os modelos 

1, 2 e 3. Fonte: Autora, 2017. 

 

Analisando-se o perfil de Cr em função da 

distância dos três modelos apresentados na figura 2, 

nota-se que a fase α sempre avança por difusão em 

direção a fase γ, uma vez que a interface α/γ se desloca 

para direita a partir de 3,6 segundos. Além disso, a 

fração inicial de Cr é empobrecida de 26,8% para 25,6% 

(Modelo 1) e de 27,1% para 25,8% (Modelo 2) em  e 

enriquecida de 23,5% para 23,7%, (Modelo 1) e 23,2% 

para 23,7% (Modelo 2) em  ao longo do tratamento 

térmico. Observa-se também que as frações iniciais e 

finais do modelo 3 são idênticas ao modelo 2, 

apresentando diferença apenas no deslocamento de 5 

m da interface  para a direita após 3,6 segundos. 

 
Figura 3 – Comparação do perfil de Mn entre os 

modelos 2 e 3. Fonte: Autora, 2017. 

 
Diferentemente do que ocorre a elementos como o 

Cr, o Mn apresentou-se de maneira inversa com a 

alteração das bases de dados, visto que no modelo 2 a 

fase α com 0,51% de Mn é enriquecida até 0,56% ao 

passo que a fase γ com 0,69% do elemento empobrece e 

atinge 0,71%. Já para o modelo 3, a fase  que avança 

em direção a , deslocando a interface  6 m para a 

direita a partir de 3,6 segundos, de modo que a fase  

empobreça de 0,55% para 0,518% em Mn, enquanto 

que a fase  enriquece de 0,517% a 0,58% e, portanto, 

apresentando uma maior e mais lenta variação em 

relação ao modelo 2. 

 

4. Conclusões 
Os diferentes modelos utilizados para quantificar a 

evolução da fração volumétrica de ferrita do aço em 

estudo mostram claramente que as bases de dados 

SSOL4/MOB2 permitem que seja formado uma maior 

fração de ferrita para um mesmo tempo de 

solubilização. Além disso, observando-se a variação dos 

perfis de composição que ocorre em relação aos 

modelos, percebe-se que dependem do elemento 

químico. Portanto, espera-se que a validação 

experimental e as análises de EDS que serão realizadas 

permitam o entendimento dos resultados obtidos.  
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