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Resumo: O trabalho comprova a possibilidade da 

utilização da espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X (EDS) no microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) na determinação da composição química da fase 

sigma de dois tipos de aços inoxidáveis dúplex (AID). 

Aços SAF 2205 e o SAF 2507 foram envelhecidos em 
tempos superiores a 1000h em temperaturas entre 700 e 

900°C.  Os valores de composição química das fases 

foram comparados aos valores de literatura e de 

simulação computacional através do software Thermo-

Calc. 

 

1. Introdução 
 Os aços inoxidáveis dúplex (AID) são 

definidos como uma família de aços que apresentam 

duas fases em sua microestrutura, ferrita e austenita, que 

se apresentam com aproximadamente a mesma fração 

volumétrica, e contém em sua composição química um 

teor maior que 13% de Cromo, além de outros 

elementos como Níquel, Molibdênio, Nitrogênio e 

Silício [1]. 

 Devido à sua composição química e sua 

estrutura, é necessário que o AID seja solubilizado em 

temperaturas entre 1000 e 1200°C, seguido de 

resfriamento em água. A estrutura obtida, dado o 

resfriamento brusco, é metaestável, e no intervalo de 

600 a 950°C pode sofrer transformações de fase que 

levam, principalmente, a formação de fase sigma, que é 

rica em Cromo e Molibdênio. A fase sigma é 

usualmente originada a partir da fase ferrita e sua 
formação leva ao empobrecimento de Cromo e 

Molibdênio da matriz circunvizinha, comprometendo 

diretamente sua resistência à corrosão, além de 

aumentar a dureza e a fragilidade do aço, sendo assim 

considerada a principal responsável pela degradação das 

propriedades do aço [2].  

 O objetivo do trabalho consiste em avaliar a 

possibilidade da utilização do EDS-MEV na 

determinação química de dois tipos de AID, o SAF 

2205 e o SAF 2507 e comparar os valores obtidos aos 

valores fornecidos pela literatura com os valores 

calculados em simulação computacional através do 

software Thermo-Calc. 

   

 

2. Metodologia 
As amostras de SAF 2205 e SAF 2507, previamente 

envelhecidas por tempos superiores a 1000 horas em 

temperaturas de 700 a 900°C foram preparadas 

metalograficamente até polimento com sílica coloidal, 

com exceção da amostra de SAF 2507 envelhecida a 

850°C, na qual se realizou após preparação descrita 

ataque eletrolítico com ácido oxálico a 6Vcc por 15 s. 

Utilizando a espectroscopia de energia dispersiva a 

partir do MEV, foram analisados 20 pontos de cada 

amostra, sendo 10 pontos referentes à fase sigma e 10 

pontos referentes à fase austenita, para que assim fosse 

possível a obtenção da composição química média das 

fases presentes nos AID para temperaturas entre 700 e 

900°C. 

O software Thermo-Calc (TC) foi utilizado para as 

simulações computacionais, usando-se a TCFE8 como 

base de dados. Como composição química de entrada 

para o SAF 2205, utilizou-se Fe – 22%Cr – 6%Ni – 

3%Mo – 1,6%Mn – 0,45%Si – 0,16%N – 0,02%C, e 

para o SAF 2507, utilizou-se Fe – 25%Cr – 7%Ni – 

4%Mo – 0,4%Mn – 0,3%Si – 0,3%N – 0,015%C, para 

que fossem obtidas as composições químicas das fases 

de equilíbrio nas temperaturas entre 700 e 900°C. 

 

 

3. Resultados e Discussão 
 Um modelo de espectro típico obtido por MEV-

EDS está representado na Figura 1, referente à 

composição química da fase sigma do SAF 2205 

envelhecido a 800°C. 

 
 

Figura 1 – Espectro típico referente à composição 

química média da fase sigma do SAF 2205 envelhecido 

a 850°C. 
 

 Nas tabelas 1 a 4, é possível observar os 

resultados obtidos para as fases sigma e austenita do 

SAF 2205 e SAF 2507 através da análise semi-

quantitativa realizada pelo EDS-MEV em comparação 

aos valores obtidos via simulação através do software 

Thermo-Calc e aos dados fornecidos por duas das 

literaturas consultadas. 
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Tabela 1 – Dados obtidos através da literatura, 

simulação via Thermo-Calc e análise química utilizando 

EDS da fase sigma do SAF 2205. 

Cr Mo Ni Mn Si

[3] 25,7 6,84 3,46 1,15 1,15

[4] 30,89 6,24 2,87

EDS 29,94 (±0,37) 6,36 (±0,39) 3,57 (±0,28) 1,73 (±0,26) 0,88 (±0,13)

TC 34,63 7,49 2,07 1,1 0,00

EDS 28,94 (±0,38) 6,44 (±0,42) 3,44 (±0,29) 1,83 (±0,25) 0,80 (±0,14)

TC 34,14 7,85 2,16 1,08 0

EDS 28,92 (±0,34) 6,26 (±0,40) 2,77 (±0,25) 1,80 (±0,23) 0,76 (±0,11)

TC 33,66 8,31 2,23 1,05 0

EDS 30,70(±0,42) 8,05 (±0,45) 3,05 (±0,30) 1,86 (±0,27) 0,85 (±0,15)

TC 33,17 8,9 2,29 1,03 0

EDS 29,88(±0,39) 7,37 (±0,42) 3,15 (±0,29) 1,77 (±0,27) 0,80 (±0,15)

TC 32,39 9,97 2,37 1 0

800°C

850°C

900°C

Elementos (%)

Literatura

700°C

750°C

 
 

Tabela 2 – Dados obtidos através da literatura, 

simulação via Thermo-Calc e análise química utilizando 

EDS da fase austenita do SAF 2205. 

 

Cr Mo Ni Mn Si

[3] 20,8 2,42 6,45 1,45 0,32

[4] 22,62 1,88 6,29

EDS 20,16 (±0,31)  1,99 (±0,34)  6,89 (±0,34)  1,97 (±0,26)  0,48 (±0,13)  

TC 15,48 0,82 7,42 1,85 0,64

EDS 19,26 (±0,33) 1,39 (±0,37) 6,61 (±0,36) 1,94 (±0,24) 0,42 (±0,15)

TC 16,51 0,99 7,16 1,82 0,61

EDS 19,71 (±0,32) 1,81 (±0,37) 6,29 (±0,33) 1,94 (±0,24) 0,46 (±0,12)

TC 17,6 1,19 6,9 1,8 0,58

EDS 20,49 (±0,36) 2,00 (±0,28) 6,76 (±0,38) 2,23 (±0,39) 0,55 (±0,16)

TC 18,82 1,43 6,63 1,76 0,55

EDS 20,66 (±0,37) 1,90 (±0,28) 6,32 (±0,38) 1,67 (±0,38) 0,49 (±0,16)

TC 19,97 1,78 6,48 1,74 0,51

Literatura

700°C

750°C

800°C

850°C

900°C

Elementos (%)

 
 

Tabela 3 – Dados obtidos através da literatura, 

simulação via Thermo-Calc e análise química utilizando 

EDS da fase sigma do SAF 2507. 

Cr Mo Ni Mn Si

Literatura [5] 32,13 6,85 3,84 0,86

EDS 30,19 (±0,32)  6,94 (±0,44) 4,28 (±0,25) 0,72 (±0,06) 0,47 (±0,05)

TC 38,17 4,44 2,81 0,28 0,02

EDS 29,80 (±0,40) 6,64 (±0,46) 4,13 (±0,32) 0,69 (±0,26) 0,44 (±0,13)

TC 37,75 4,61 2,93 0,28 0,02

EDS 30,56 (±0,38) 7,27 (±0,43) 4,20 (±0,29) 0,71 (±0,24) 0,48 (±0,11)

TC 37,37 4,81 3,02 0,27 0,02

EDS 30,47 (±0,36) 6,83 (±0,37) 2,99 (±0,26) 1,82 (±0,26) 0,75 (±0,13)

TC 37,03 5,08 3,10 0,27 0,02

EDS 31,01 (±0,45) 7,60 (±0,47) 4,18 (±0,35) 0,81 (±0,31) 0,52 (±0,16)

TC 36,69 5,42 3,16 0,27 0,02

700°C

750°C

800°C

850°C

900°C

Elementos (%)

 
 

Tabela 4 – Dados obtidos através da literatura, 
simulação via Thermo-Calc e análise química utilizando 

EDS da fase austenita do SAF 2507. 

Cr Mo Ni Mn Si

Literatura [5] 22,14 1,29 6,7 0,39

EDS 23,41 (±0,40) 2,91 (±0,42) 7,84 (±0,41) 0,72 (±0,28) 0,35 (±0,16)

TC 16,59 0,53 9,36 0,56 0,87

EDS 23,46 (±0,38) 2,31 (±0,41) 8,29 (±0,41) 0,72 (±0,26) 0,31 (±0,13)

TC 17,73 0,63 9,03 0,55 0,84

EDS 23,48 (±0,31) 2,39 (±0,34) 7,87 (±0,32) 0,71 (±0,22) 0,33 (±0,11)

TC 18,95 0,73 8,68 0,53 0,80

EDS 20,89 (±0,26) 2,35 (±0,28) 5,93 (±0,27) 1,82 (±0,21) 0,55 (±0,11)

TC 20,30 0,85 8,31 0,52 0,75

EDS 22,34 (±0,38) 1,84 (±0,38) 8,28 (±0,41) 0,73 (±0,28) 0,33 (±0,16)

TC 21,83 0,99 7,90 0,50 0,7

700°C

750°C

800°C

850°C

900°C

Elementos (%)

 
 

Nas tabelas 1 e 3, referentes à composição química 

do SAF 2205 e SAF 2507, comparando-se os dados 

obtidos via EDS e Thermo-Calc, observa-se que em 

todos os casos há um aumento do teor de cromo e 

molibdênio e diminuição do teor de níquel com o 

aumento da temperatura de envelhecimento, ou seja, há 

um aumento no teor de elementos ferritizantes e 

diminuição no teor de elementos austenitizantes com o 

aumento da temperatura. Outro fator que pode ser 

observado é a diferença entre os dados obtidos via EDS 

e Thermo-Calc, que ocorre devido a base de dados 

TCFE8 utilizada pelo Thermo-Calc desprezar a 

existência de silício na fase sigma, fazendo com que a 

partição de elementos de liga possíveis de ser calculada 

possa ser diferente da encontrada na amostra, o que é 

evidenciado pelos resultados obtidos via EDS, que 

contabilizam a presença de silício na fase sigma das 

amostras estudadas.  

Pode-se observar também que a diferença entre os 

valores obtidos via EDS e Thermo-Calc da fase sigma 

do SAF 2507 é bem maior que a diferença entre valores 

obtidos via EDS e Thermo-Calc da fase sigma do SAF 

2205, mostrando que outro possível fator que afeta a 

precisão da análise semi-quantitativa do EDS é o teor de 

elementos de liga, que é maior no SAF 2507 em relação 

ao SAF 2205, fazendo com que a análise seja menos 

assertiva em relação à composição química real presente 
na amostra.  

Em ambos os AID é possível notar que os valores 

obtidos via EDS se assemelham aos valores fornecidos 

pela literatura, apesar de considerarem apenas uma 

temperatura de envelhecimento, enquanto o presente 

trabalho considera cinco temperaturas, que variam entre 

700 e 900°C. 

 

4. Conclusões 
Os resultados obtidos através da análise qualitativa 

utilizando o EDS-MEV foram satisfatórios quando 

comparados aos dados fornecidos pela literatura, assim 

como pelos dados obtidos a partir da simulação 

utilizando o software Thermo-Calc, apesar da base de 

dados utilizada para a simulação (TCFE8) desprezar a 

presença de silício na fase sigma.  

Comparando-se os resultados obtidos via EDS aos 

dados fornecidos pela literatura, tem-se uma grande 

semelhança nos valores obtidos, uma vez que as 

literaturas apresentam amostras de AID envelhecidas 

em apenas uma temperatura, e no presente trabalho 

foram apresentadas composições químicas de AID 

envelhecidos em diversas temperaturas, mostrando a 
variação da composição química da fase sigma através 

da variação da temperatura de envelhecimento. 
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