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RESUMO  

Os Aços Inoxidáveis Duplex (AID’s) são ligas metálicas bifásicas constituídas por frações 

aproximadamente iguais de ferrita e austenita. Geralmente, devido ao processo de laminação, 

essas ligas apresentam uma microestrutura bandeada, lamelas alternadas de austenita e ferrita. 

As propriedades mecânicas e de corrosão dos AID’s dependem de um balanço ideal das fases 

austenita e ferrita e da ausência de precipitados como os nitretos de cromo. Essa microestrutura 

desejável pode ser bastante modificada se a liga for submetida a um processamento térmico. 

Tendo em vista tais alterações que podem ocorrer durante um processamento térmico e a 

necessidade de compreensão do papel de cada variável envolvida, a liga UNS S32304 (AID 

classificado como “lean” uma vez que não contém adições significativas de molibdênio) foi 

escolhida para este estudo. Portanto, nesse trabalho objetivou-se avaliar o efeito de variáveis de 

processamento térmico nas transformações de fase ferrita-austenita submetendo-se o AID 

“2304” a diferentes ciclos térmicos em um dilatômetro de têmpera. Para a caracterização e 

análise dos resultados, utilizou-se as técnicas de microscopia óptica (MO), microscopia 

eletrônica de transmissão (MET) e difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Os resultados 

mostraram que a 1300°C, por um tempo de 10min, toda a austenita foi dissolvida e os grãos 

ferríticos cresceram grosseiramente levando a uma extensiva precipitação de nitretos de cromo 

durante o resfriamento. A temperatura de 1250°C (10min) não levou à completa ferritização da 

microestrutura; o aumento da taxa de resfriamento, a partir da microestrutura completamente 

ferritizada, conduziu a um aumento na taxa de nucleação de austenita e também a um aumento 

na fração final de austenita. Durante resfriamento, em linhas gerais, pode-se afirmar que a 

austenita nucleia e cresce na seguinte sequência temporal: austenita alotriomórfa delimitando 

os contornos de grãos ferríticos, austenita de Widmanstätten e austenita intragranular; o 

aumento da taxa de resfriamento (a partir do estado completamente ferritizado) eleva o grau de 

superresfriamento, o que favorece a taxa de nucleação de austenita, mas prejudica o seu 

crescimento em temperaturas elevadas; a fração final de austenita será maior se a austenita não 

for completamente dissolvida durante a etapa de aquecimento. Nesse caso, a austenita será 

reformada a partir das lamelas de austenita não dissolvidas; a fração final de austenita, 

independentemente da taxa de resfriamento e da condição inicial da microestrutura segue, em 

função da temperatura, a mesma tendência proposta pelo equilíbrio termodinâmico. 

Palavras chave: Aço Inoxidável Duplex UNS S32304; Austenita; Ferrita; Taxa de 

Resfriamento; Transformação de Fase. 
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ABSTRACT  

Duplex Stainless Steels (DSS's) are biphasic metal alloys consisting of approximately equal 

fractions of ferrite and austenite. Generally, due to the hot rolling process, these alloys have a 

banded microstructure, alternating austenite and ferrite lamellaes. The mechanical and 

corrosion properties of the AID’s depend on an ideal balance of austenite and ferrite phases and 

the absence of precipitates such as chromium nitrides. This desired microstructure can be 

strongly modified if the alloy is subjected to heat processing. Considering such changes that 

may occur during heat processing and the need to understand the effects of each variable 

involved, the UNS S32304 alloy (DSS classified as “lean” since it does not contain significant 

molybdenum additions) was chosen for this study. Therefore, the objective of this work was to 

evaluate the effect of heat processing variables on the ferrite-austenite phase transformations 

by subjecting the AID "2304" to different heating cycles in a quench dilatometer. The 

techniques of optical microscopy (OM), transmission electron microscopy (TEM) and 

backscattered electron diffraction (EBSD) were used aiming to characterize the heat processed 

samples. The results showed that at 1300°C, for a time of 10min, all the austenite was dissolved 

and the ferritic grains grew coarsely leading to an extensive precipitation of chromium nitrides 

during the cooling. The temperature of 1250°C (10min) did not lead to a complete ferritization 

of the microstructure. In general, it was possible to observ that the increase of the cooling rate, 

from the fully ferritized microstructure, leads to an increase in the austenite nucleation rate and 

also to an increase in the austenite final fraction. The austenite nucleates and grows in the 

following temporal sequence: alotriomorphic austenite delimiting the ferritic grain boundaries, 

Widmanstätten and intragranular austenite; increasing the cooling rate (from the fully ferritized 

state) raises the undercooling degree, which favors the austenite nucleation rate but impairs 

growth at elevated temperatures; the final fraction of austenite will be higher if the austenite is 

not completely dissolved during the heating step. In this case, the austenite will be reformed 

from the undissolved austenite lamellae; the final fraction of austenite, regardless of the cooling 

rate and initial condition of the microstructure follows, as a function of temperature, the same 

tendency proposed by the thermodynamic equilibrium. 

Keywords: Duplex Stainless Steel UNS S32304; Austenite; Ferrite; Cooling Rate; Phase 

Transformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Aços inoxidáveis duplex (AID’s), ligas que consistem de frações aproximadamente iguais de 

ferrita e austenita, são caracterizados por uma boa combinação de propriedades mecânicas e 

resistência à corrosão[1]. Assim, os AID’s têm sido amplamente aplicados em muitas áreas, 

como nas indústrias química, petroquímica, de celulose, de óleo e gás, entre outros [2,3]. 

Quando um aço é submetido a um processamento térmico, é de comum acordo na literatura 

técnica que poderão ocorrer alterações microestruturais significativas no material. Essas 

alterações podem envolver mudanças no arranjo e densidade de discordâncias, alteração do 

tamanho e forma dos grãos, formação ou dissolução de precipitados, transformações de fases 

com alteração da estrutura cristalina, dentre outros fenômenos. 

Essas possíveis alterações modificam as propriedades do material como, propriedades 

mecânicas e resistência à corrosão. Como citado anteriormente, a boa combinação dessas 

propriedades faz com que os AID’s tenham um bom desempenho em diferentes aplicações. 

Logo, se um aço é submetido a qualquer ciclo térmico, é preciso ter o controle das alterações 

que irão ocorrer na liga para que o material tenha o desempenho desejável quando utilizado em 

determinada aplicação. Sabe-se que o controle dessas alterações é obtido pela da correta 

manipulação e determinação das variáveis envolvidas em um processamento térmico, por 

exemplo, temperatura e tempo. Ao se tratar de um AID, uma liga bifásica, quando submetido a 

um processamento térmico, irão ocorrer alterações microestruturais em ambas as fases. Porém, 

cada fase irá se comportar de maneira diferente mesmo sendo submetidas às mesmas condições 

de tratamento térmico. 

Portanto, pode-se dizer que o estudo a respeito das transformações de fases que podem ocorrer 

no AID UNS S32304 é dependente de muitas variáveis, tais como tempo, temperatura, taxa de 

aquecimento, taxa de resfriamento, dentre outros. Logo, é de grande importância a compreensão 

dos parâmetros e fenômenos que regem essas transformações quando o AID UNS S32304 é 

submetido a processamentos térmicos. 

Vários estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de se compreender as transformações 

de fase que ocorrem nos AID’s quando submetidos a processos de soldagem. Chen e Yang[4] 

investigaram a evolução microestrutural na zona termicamente afetada (ZTA) em um aço 

inoxidável duplex “2205”a partir de simulações de ciclos térmicos de soldagem por meio de 

ensaios em um dilatômetro. Tan et al.[5] realizaram um estudo sobre a influência de ciclos 
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térmicos de soldagem na microestrutura de um aço inoxidável duplex “2304”. Chen et al.[6] 

estudaram o efeito da taxa de resfriamento na microestrutura da ZTA em um aço inoxidável 

duplex “2304”. Outros trabalhos que também visaram a compreensão do comportamento de 

AID’s quando submetidos a variados ciclos térmicos serão citados no decorrer desse estudo. 

Nesse contexto, este estudo propõe a execução de ensaios em um dilatômetro de têmpera para 

que as transformações de fases no AID UNS S32304, com foco especial às fases primárias, 

quando submetido a variados ciclos térmicos, possam ser melhor compreendidas e informações 

relevantes a esse respeito possam ser utilizadas como contribuição para adequações de 

processamento térmico do aço em questão nos diferentes segmentos da indústria onde é 

aplicado. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de variáveis de processamento térmico nas 

transformações de fase ferrita-austenita de um aço inoxidável duplex UNS S32304 

submetendo-se essa liga a ciclos térmicos variados em um dilatômetro de têmpera. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar o efeito da temperatura de pico (1250°C e 1300°C por 300s) no tamanho de 

grão ferrítico e na dissolução da austenita; 

 Avaliar o efeito do tempo de residência (de 1s - parcialmente ferritizado - a 300s - 

completamente ferritizado) a 1300°C no tamanho de grão ferrítico e na dissolução da 

austenita; 

 Avaliar o efeito da taxa de resfriamento no percentual final das fases, na morfologia e 

tipos da austenita reformada e na taxa de nucleação e crescimento da austenita; 

 Avaliar o efeito do tempo de residência a 1300°C na reformação da austenita no AID 

UNS S32304; 

 Avaliar o efeito dos ciclos térmicos propostos na precipitação de nitretos de cromo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Aços Inoxidáveis 

A perda de peças metálicas devido ao efeito da corrosão tem levado engenheiros ao 

desenvolvimento de novos métodos de proteção, aperfeiçoamento e elaboração de novas ligas 

que apresentem como característica, resistência à corrosão no meio em que estão inseridas. A 

adição de cromo à composição de um aço aumenta a resistência à oxidação e corrosão do 

mesmo. Aços com teores de cromo superiores a 12% em massa podem ser considerados 

resistentes à oxidação dependendo do meio onde serão empregados, e são comumente 

designados como aços inoxidáveis, os quais são de grande interesse para a engenharia devido 

às suas propriedades. A resistência à corrosão de ligas à base de Fe-C-Cr, está ligada ao 

fenômeno conhecido como passivação. A passivação pode ser entendida como sendo a 

formação de uma camada de óxidos e hidróxidos mistos de ferro, cromo e outros elementos de 

liga. As características da camada formada (formação, impermeabilidade, taxa de dissolução, 

entre outros) vão determinar o desempenho do material em meio corrosivo[7-10]. 

Os aços inoxidáveis foram desenvolvidos no começo do século XX. Desde então, novos tipos 

de aços inoxidáveis foram desenvolvidos com base em estudos realizados[10]. 

De acordo com Davis[11], a classificação dos aços inoxidáveis se baseia na microestrutura, 

resultante da adição de elementos de liga e processos termomecânicos realizados, observada na 

temperatura ambiente. Portanto, de maneira simples, os aços inoxidáveis podem ser 

classificados da seguinte forma: 

 Aços Inoxidáveis Ferríticos; 

 Aços Inoxidáveis Austeníticos; 

 Aços Inoxidáveis Martensíticos; 

 Aços Inoxidáveis Duplex; 

 Aços Inoxidáveis Endurecíveis por Precipitação. 

3.2. Aços Inoxidáveis Duplex 

As primeiras séries dos aços inoxidáveis duplex foram produzidas em 1930 na Suécia para 

serem usadas na indústria de papel sulfite. Inicialmente, essas séries foram desenvolvidas para 

diminuir os problemas de corrosão intergranular que afetava os aços inoxidáveis 

austeníticos[12]. 
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Nos últimos anos, o desenvolvimento dos aços inoxidáveis duplex, os quais são muito usados 

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

e tenacidade adequada quando comparados aos aços inoxidáveis austeníticos, tem sido 

evidenciado. Os aços inoxidáveis duplex também apresentam maior resistência à corrosão 

localizada e melhor resistência à corrosão sob tensão quando comparado aos aços inoxidáveis 

austeníticos e melhor soldabilidade quando comparado aos ferríticos[9]. 

Aços Inoxidáveis Duplex têm sido amplamente utilizados em diferentes aplicações. Alguns 

exemplos podem ser mencionados: construção naval, indústria química, indústria de petróleo e 

gás e indústrias de celulose. Essa família de aços tem sido utilizada devido à sua excelente 

combinação de propriedades mecânicas e resistência à corrosão[4,5,13]. É bem conhecido que a 

combinação de propriedades dos AID’s depende fortemente de uma microestrutura bifásica 

balanceada, constituída principalmente por quantidades similares de austenita () e ferrita (), 

com pouca ou nenhuma quantidade de fases secundárias como nitretos de cromo e sigma[4-6,13]. 

O equilíbrio de fases no aço é obtido no processo de fabricação, controlando a composição 

química do aço e aplicando os tratamentos termomecânicos adequados[14,15]. No processo de 

fabricação do “duplex 2304”, o balanço de fases desejado (50% de cada fase primária) é obtido 

em temperaturas em torno de 1050°C. 

Várias alterações microestruturais podem ocorrer nos AID’s durante o processamento térmico 

(tratamento térmico e laminação a quente de chapas, soldagem, dentre outros). A maioria dessas 

transformações ocorre preferencialmente na ferrita, onde a taxa de difusão de elementos é, 

aproximadamente, cem vezes maior do que na austenita. Isto ocorre devido, principalmente, a 

uma consequência do menor fator de empacotamento da estrutura cúbica de corpo centrado da 

ferrita que promove um relativo aumento da energia interna do sistema com a diminuição da 

temperatura. Além disso, como já mencionado, a ferrita é enriquecida em Mo e Cr, elementos 

que podem promover a formação de fases intermetálicas, o que também é favorecido pela 

diminuição da solubilidade de elementos com a diminuição da temperatura durante os 

tratamentos térmicos[16]. 

Durante um processamento térmico, o balanço de fases desejado pode ser desfeito[17]. Para 

aplicações específicas, o projeto de engenharia requer que a liga seja processada termicamente, 

por exemplo na indústria de óleo e gás. Nesse segmento industrial, tubos de AID’s são unidos 

por operações de soldagem. A soldagem é um processo termicamente ativado que altera a 

microestrutura do aço. Tanto na zona de fundida (ZF) quanto na zona termicamente afetada 
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(ZTA), a morfologia e fração de fases são alterados em função das variáveis associadas aos 

ciclos térmicos de soldagem[6,18-22]. 

Para se compreender o comportamento dos aços inoxidáveis duplex quando submetidos a 

tratamentos térmicos e aplicações envolvendo variações de temperatura, é essencial estudar a 

partição dos elementos de liga nas fases presentes, no caso, austenita e ferrita. Na literatura 

técnica, é consenso que a ferrita possui maior concentração dos elementos P, W, Mo, Si e Cr e 

a austenita de C, N, Ni, Cu e Mn[16]. 

Segundo alguns autores[7-11], alguns dos principais elementos de liga presentes nesses aços e 

suas influências podem ser listadas como: 

 Cromo: elemento fundamental no que diz respeito à resistência à corrosão. 

 Níquel: confere resistência à corrosão e estabiliza a austenita. 

 Molibdênio (entre 0,2 e 5,0%): aumenta a resistência à corrosão por pites, à corrosão 

uniforme e em frestas. 

 Nitrogênio (entre 0,1 e 0,35%): soluto intersticial que aumenta a resistência mecânica e 

resistência à corrosão por pites e é o principal elemento gamagêneo da liga. 

 Manganês (entre 0,5 e 5,0%): melhora a resistência ao desgaste e à corrosão e estabiliza 

a austenita. 

 Carbono (<0,03%): aumenta a resistência mecânica e ao desgaste. 

Segundo o IMOA[12], os aços inoxidáveis duplex podem ser divididos em cinco grupos: 

 “Lean” duplex, assim como o UNS S32304 que possui uma composição com baixo teor 

de molibdênio. 

 “Standard” duplex, assim como o UNS S32205, responsável por mais de 80% do uso 

dos aços inoxidáveis duplex. Teor de até 3% de Mo. 

 25 Cr duplex (pode também ser classificado como “super” duplex). 

 “Super” duplex, com elevada resistência à corrosão por pites. 

 “Hyper” duplex, altamente ligado. 

3.3. Princípios Gerais da Transformação de Fases no Estado Sólido 

3.3.1. Termodinâmica das transformações de fases 

Sabe-se que, sob pressão e temperatura constantes, os processos espontâneos no sistema 

ocorrem de forma a diminuir a energia livre de Gibbs. O valor mínimo dessa energia caracteriza 
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o estado de equilíbrio. Tendo em vista a transformação de fases em um sistema de um 

componente, no caso da transformação polimórfica no metal, fora do equilíbrio, a temperatura 

de transformação durante o resfriamento é menor do que a temperatura de transformação 

inversa da fase durante o aquecimento[23]. 

O grau de superresfriamento pode ser definido como a diferença entre a temperatura de 

equilíbrio estável de duas fases e a temperatura real de transformação durante o resfriamento. 

A elevação da velocidade de resfriamento leva ao aumento do grau de superresfriamento[23]. 

As velocidades de nucleação e de crescimento linear dos cristais podem ser definidas, 

respectivamente, como sendo o número de núcleos que surgem por unidade de tempo e unidade 

de volume. Se ocorre um aumento no grau de superresfriamento, essas velocidades crescem 

atingindo um máximo e depois caem até zero[23]. 

A formação de partícula de uma nova fase no interior de uma matriz altera a energia livre de 

Gibbs do sistema. Essa energia deve diminuir devido à transformação de algum volume da fase 

matriz em outra fase mais estável. Porém, a energia pode aumentar como consequência da 

formação da superfície de separação entre as duas fases. Tomando o exemplo de partículas 

esféricas, quanto menor a partícula, maior será a razão entre sua superfície e seu volume. 

Portanto, quanto menor a partícula maior será a contribuição do aumento de energia na forma 

de energia interfacial, podendo superar a diminuição da energia devido à transformação 

volumétrica. Logo, tem-se um tamanho crítico definido. Se uma nova partícula possui tamanho 

maior que o crítico, menor será a influência da energia interfacial. Nessa condição, o surgimento 

de cristais com tamanhos maiores que o crítico leva à diminuição da energia livre de Gibbs do 

sistema, como apresentado na Figura 3.1(a)[23,24].  

A Figura 3.1(b) apresenta a variação de energia livre em função da temperatura para a 

transformação da fase  em . Durante um resfriamento no equilíbrio a transformação de  

para  deveria ocorrer na temperatura T0, mas se o resfriamento for mais rápido a transformação 

ocorrerá, por exemplo, na temperatura T1. Porém, nessa condição, haverá uma diferença de 

energia livre G que está justamente associada ao volume de  que se transformaria em . 

Quanto menor for a temperatura de transformação, ou seja, quanto maior for o grau de 

superresfriamento, essa diferença de energia aumenta. Logo, em um balanço de energia, tem-

se que: 

∆𝐺 = 4𝜋𝑟2𝛾𝑠 −
4

3
𝜋𝑟3∆𝐺𝑣                                        Equação (3.1) 
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Isso para um dado grau de superresfriamento que levou a transformação acontecer em uma 

temperatura T1, por exemplo. Como G é uma função que se comporta como a resultante (Gr) 

mostrada no gráfico da Figura 3.1(a), a transformação só irá evoluir se G diminuir, ou seja, a 

partir do ponto de máximo onde G é igual a G*. Logo, derivando a Equação 3.1, sabendo-

se que a derivada será igual a zero no ponto máximo, tem-se: 

𝜕∆𝐺

𝜕𝑟
= 8𝜋𝑟𝛾𝑠 − 4𝜋𝑟2∆𝐺𝑣 = 0                                    Equação (3.2) 

Isolando-se “r” nessa equação, ter-se-á o r* (raio crítico): 

𝑟∗ =
2𝛾𝑠

∆𝐺𝑣
                                                        Equação (3.3) 

Ou seja, quanto maior o grau de superresfriamento, maior será G e menor será o raio crítico[24].  

 

r*= raio crítico; G*= energia de ativação/energia livre crítica 

Figura 3.1: (a) Alteração da energia livre associada com a nucleação homogênea de uma esfera de raio “r”. Porter 

et al.[24]. (b) Variação da energia livre em função da temperatura durante a formação de uma nova fase fora do 

equilíbrio. 

Segundo Novikov[23], a elevação do grau de superresfriamento conduz a um aumento da 

diferença da energia volumétrica de Gibbs (força motriz da transformação), diminui o tamanho 

crítico do embrião e a energia de sua formação, como mostrado anteriormente. Logo, a 

velocidade de nucleação é aumentada. Porém, a elevação do grau de superresfriamento diminui 

a mobilidade dos átomos, o que dificulta o crescimento. Portanto, como apresentado na Figura 

3.2, a velocidade geral de transformações de fases é determinada pelas velocidades de 

nucleação e de crescimento linear dos cristais em função do grau de superresfriamento. 

a b 
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Figura 3.2: Variação da velocidade de nucleação e da velocidade linear de crescimento das colônias de perlita, 

em função do grau de superresfriamento no aço com 0,8%C. VLC (velocidade linear de crescimento). VN 

(velocidade de nucleação). Novikov[23]. 

Em transformações de fases no estado sólido, onde a nova fase se diferencia da inicial pela 

estrutura e pelo volume específico, o aparecimento de núcleos de transformação é dificultado. 

Isso ocorre, pois, a mudança do volume específico provoca o aparecimento de energia de 

deformação elástica em uma ou ambas as fases, o que eleva a energia de Gibbs dificultando a 

transformação[23]. 

Pode-se dizer que o aumento contínuo da mobilidade atômica devido ao afastamento da 

temperatura de equilíbrio das duas fases, durante o aquecimento, é a diferença básica entre a 

transformação de fase no resfriamento e no aquecimento. Então, a velocidade de transformação 

cresce intensamente com a elevação do grau de superaquecimento, uma vez que diminui o 

tamanho crítico do embrião, a energia para sua formação e eleva a mobilidade atômica. 

Portanto, na transformação no estado sólido é comum se atingir muito menor grau de 

superaquecimento do que grau de superresfriamento[24]. 

As fases formadas nessas transformações, frequentemente, se diferenciam da fase inicial pela 

composição química. Logo, apenas a flutuação energética não é suficiente para a formação do 

embrião crítico, mas também é indispensável a flutuação de concentração[23].  

3.3.2. Nucleação homogênea e heterogênea de fases 

A nucleação homogênea é definida como a nucleação de fase que ocorre de maneira casual em 

vários locais do volume da fase pré-existente. Já na nucleação heterogênea, tem-se a nucleação 

em superfícies ou partículas pré-existentes. Ambos não contradizem a teoria clássica de 
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flutuação para formação de embrião crítico. Contornos de grão, discordâncias, falhas de 

empilhamento, inclusões e outras descontinuidades são locais preferenciais para a nucleação 

heterogênea de cristais[23,24]. 

A interação elástica entre os átomos de soluto e os contornos entre as fases conduz a uma 

segregação de elementos no contorno de grão. Os elementos segregados no contorno de grão 

são aqueles solubilizados que diminuem a energia de Gibbs dos contornos intercristalinos e que 

enriquecem a zona próxima ao contorno. Esse enriquecimento espontâneo por esses elementos 

é chamado segregação de equilíbrio. O aumento do tempo de exposição térmica fortalece a 

segregação de equilíbrio[23].  

As dimensões dos interstícios octaédricos da rede CCC são menores dos que os da rede CFC. 

Logo, a segregação dos átomos intersticiais ocorre mais fortemente nos contornos 

intergranulares de estruturas CCC. Como a segregação de equilíbrio é afetada pelo movimento 

termicamente ativado dos átomos, ela pode se dissolver completamente sob elevadas 

temperaturas. Essa segregação do elemento no contorno, ou a subsegregação, pode influenciar 

fortemente a nucleação no contorno de grão[23].  

Os contornos de grãos influenciam também a velocidade de crescimento dos novos núcleos. 

Uma vez que a fase se diferencia da inicial pela composição química, o crescimento difusional 

do embrião se dá mais rapidamente pelo contorno do que pelo volume do grão. Com a 

diminuição da temperatura, a influência dos contornos de grão na transformação aumenta, uma 

vez que a mobilidade por difusão fica baixa no volume do grão. Em temperaturas inferiores a 

0,75 da temperatura de fusão do material, os contornos de grão começam a influenciar 

sensivelmente na velocidade da transformação de fase por difusão. Em geral, quanto maior a 

densidade de contornos de grãos (menores os grãos da estrutura) maior será a velocidade de 

transformação[24]. 

3.4. Tratamentos Térmicos nos Aços Inoxidáveis Duplex 

Os aços inoxidáveis duplex se solidificam completamente no campo da ferrita, para séries lean 

e standard sob taxas de resfriamento usuais. A solidificação é seguida por uma transformação 

no estado sólido para austenita durante o resfriamento até 1050°C. Essa transformação é, 

naturalmente, reversível. Portanto, qualquer aumento de temperatura entre 1050°C e 1300°C 

leva a um aumento no conteúdo de ferrita. Logo, com esse aumento da temperatura ocorre uma 

redução no coeficiente de partição de elementos substitucionais entre as fases (ferrita/austenita). 

Em adição a isso, a ferrita se enriquece em elementos intersticiais como C e N[16]. 
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Como já citado, a taxa de difusão na ferrita é cerca de cem vezes maior que na austenita. Logo, 

os fenômenos de precipitação irão ocorrer preferencialmente no campo ferrítico e as 

transformações de fases difusionais serão mais rápidas também nessa fase[17]. 

Em temperaturas elevadas (650-1200°C), que é como acontece nas condições normais de 

fabricação dos AID’s, a austenita é formada por nucleação e crescimento e segue uma curva de 

cinética em “C”[3]. 

A Figura 3.3 apresenta, de forma genérica, a variação no conteúdo de ferrita em função de 

diferentes tratamentos térmicos para diferentes séries de Duplex. Na Figura 3.3(a) e 3.3(b), a 

temperatura máxima atingida não foi suficientemente alta para a dissolução total das ilhas de 

austenita. Já na Figura 3.3(c) e 3.3(d), a dissolução ocorre e o grão ferrítico cresce devido a uma 

temperatura máxima maior que a primeira. Em (c) o resfriamento foi realizado sob taxas 

intermediárias. Em (d) a taxa de resfriamento foi elevada e a transformação de ferrita para 

austenita ocorreu em maior quantidade[16]. 

 

Figura 3.3: Micrografias ópticas mostrando efeito de tratamentos térmicos na microestrutura ferrita/austenita. (a) 

e (b) apresentam resultados de um ciclo térmico com menor temperatura de pico que (c) e (d). Em (d) a taxa de 

resfriamento é maior. Gunn[16]. 

Tratamentos térmicos na faixa de temperatura de 1100-1200°C podem exercer uma grande 

influência na microestrutura do produto. Os grãos podem se tornar equiaxiais por meio de 

tratamentos prolongados em altas temperaturas, ou, aciculares, com o tipo de estrutura de 

Widmanstätten por meio de resfriamento sob taxas intermediárias. Uma estrutura dupla, 

formada tanto por grãos coalescidos quanto por grãos de austenita finos, pode ser obtida por 
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tratamentos de têmpera com ou sem deformação plástica simultânea. Essas estruturas aciculares 

também são observadas em juntas soldadas[16]. 

A liga UNS S32304 é a menos sensível à formação de fases intermetálicas, logo, temperaturas 

de solubilização mais baixas podem ser escolhidas. A liga “S32205” ou “S31803” é mais 

sensível à precipitação do que a série “S32304” devido ao maior teor de molibdênio. Esse 

elemento não só aumenta a taxa de precipitação intermetálica, como também estende a faixa de 

estabilidade dos precipitados em altas temperaturas. Portanto, temperaturas mais altas de 

solubilização são necessárias, por exemplo, acima de 1000°C. As séries superduplex 

apresentam uma grande sensibilidade à formação de fases intermetálicas devido ao alto 

conteúdo de cromo, molibdênio e tungstênio[16]. 

Para tratamentos industriais, é importante lembrar que, em temperaturas próximas à linha 

sólidus, a nucleação de precipitados é lenta mas o crescimento é rápido. O contrário é 

verdadeiro para temperaturas próximas ao “nariz” da curva de transformação. No entanto, é 

difícil evitar algumas transformações de fases, como por exemplo formação de fase sigma 

durante o reaquecimento de produtos brutos como lingotes e placas. Logo, um tratamento de 

solubilização necessita ser realizado em uma temperatura suficientemente alta para a dissolução 

de qualquer precipitado. Por outro lado, durante o resfriamento, a lenta taxa de nucleação em 

altas temperaturas e crescimento lento em baixas temperaturas faz com que seja relativamente 

fácil evitar a formação de fase sigma, mesmo no caso de resfriamento ao ar para produtos 

fundidos e placas lingotadas[16]. 

Chen et al.[6], estudando o efeito da taxa de resfriamento na microestrutura da ZTA em um aço 

inoxidável duplex “2304”, simularam vários ciclos térmicos de soldagem. Durante um ciclo 

térmico, na ZTA, a liga foi aquecida à temperatura de 1350°C em um curto intervalo de tempo, 

mantida nesta temperatura por poucos segundos e, subsequentemente, resfriada até a 

temperatura ambiente. No aquecimento e no curto período de encharque, a maioria das ilhas de 

austenita na estrutura duplex se dissolveu na matriz ferrítica e os grãos ferríticos cresceram 

grosseiramente. Durante o estágio de resfriamento na faixa de temperatura entre 1350°C e 

800°C, a austenita precipitou nos contornos de grãos ferríticos. A microestrutura final dependeu 

dos parâmetros dos ciclos térmicos tais como: tempo de encharque, temperatura atingida e taxa 

de resfriamento de 1350oC a 800°C. Entre estes parâmetros, a taxa de resfriamento de 1350oC 

a 800°C foi o mais importante. Nesse estudo, a temperatura de pico foi de 1350°C, mantida por 

2s, e as taxas de resfriamento entre 1350oC até 800°C foram 10, 20, 30, 50 e 100°C/s. 
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Segundo Chen et al.[6], os resultados (Figura 3.4) revelaram que a fase austenítica estava 

“embutida” na matriz ferrítica. Também se observou que os grãos austeníticos em forma de 

ilhas, cresceram gradualmente maiores e mais largos com a diminuição da taxa de resfriamento 

e a fração de austenita aumentou com a diminuição da taxa de resfriamento. 

Uma vez que a precipitação de austenita é um processo de nucleação e crescimento controlado 

por difusão, a formação de austenita é controlada por um mecanismo de transformação “para-

equilíbrio” onde a difusão dos elementos intersticiais, carbono e nitrogênio, é a etapa 

controladora[18]. 

 

Figura 3.4: Micrografias ópticas das microestruturas correspondentes à seção longitudinal das amostras resfriadas 

de um AID “2304”, com as taxas de resfriamento: (a) 100°C/s; (b) 50°C/s; (c) 30°C/s; (d) 20°C/s; (e) 10°C/s. Chen 

et al.[6]. 
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Guo et al.[15], em um estudo da evolução da microestrutura da ZTA de um aço inoxidável duplex 

“2002”, diz que a taxa de resfriamento influencia fortemente a redistribuição dos elementos de 

liga nas duas fases, tal como cromo, molibdênio, níquel e nitrogênio. A Figura 3.5 evidencia o 

efeito da taxa de resfriamento na microestrutura da ZTA do aço em questão. A fase austenítica 

(fase escura) se mostra “embutida” na matriz ferrítica. Também se observa grãos alongados da 

fase austenítica. Quando a temperatura atinge 1350°C e é mantida por 3s, a austenita é 

completamente dissolvida e a fase ferrítica se estabiliza. A transformação completa de austenita 

para ferrita ocorre após o aquecimento e uma determinada fração de ferrita é transformada 

novamente em austenita durante o resfriamento. Com uma taxa de resfriamento elevada, 

100°C/s, a microestrutura da ZTA consiste primariamente de uma matriz ferrítica com pequena 

quantidade de austenita fina na forma de agulhas precipitadas no interior dos grãos ferríticos e 

ao longo dos contornos de grãos (Figura 3.5(a)). Com uma taxa de resfriamento de 30°C/s, 

houve a formação de austenita na forma de bastonetes na matriz ferrítica (Figura 3.5(c)). Com 

a diminuição da taxa de resfriamento para 10°C/s, poucos grãos de austenita dendríticos foram 

perceptíveis. Baseado nesses resultados, concluiu-se que os grãos austeníticos crescem 

gradualmente maiores e o conteúdo de austenita aumenta com a diminuição da taxa de 

resfriamento. 
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Figura 3.5: Micrografias ópticas das microestruturas da ZTA das amostras (AID “2002”) com diferentes taxas de 

resfriamento: (a) 100, (b) 50, (c) 30, (d) 20 e (e) 10°C/s. Guo et al.[15]. 

Tan et al.[5], em um estudo sobre a influência de ciclos térmicos de soldagem na microestrutura 

de um AID “2304”, simularam em uma máquina Gleeble, diferentes ciclos térmicos por meio 

de operações de soldagem com múltiplos passes em duas ligas do aço inoxidável duplex “2304” 

de composições minimamente diferentes. O primeiro passe com temperatura de pico de 

1350°C, o segundo a 1050°C e o terceiro a 700°C. A Figura 3.6 apresenta os resultados. A 

estrutura duplex original foi severamente destruída após o ciclo térmico do primeiro passo 

devido à alta temperatura e a uma alta taxa de resfriamento (Figura 3.6(a)). Uma vez que a 

temperatura de pico (1350°C) foi mais alta que a temperatura de fusão da liga “2304-A” 

(1320°C), toda ou a maior parte da austenita anterior foi dissolvida na matriz ferrítica e os grãos 

ferríticos cresceram muito durante o período de aquecimento. O tamanho desses grãos excedeu 

300m. Durante o estágio de resfriamento do primeiro passo, houve a formação de austenita 

alotriomórfa, e no interior dos grãos ferríticos como precipitados intergranulares. 
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Figura 3.6: Micrografias ópticas de um aço inoxidável duplex “2304” após diferentes simulações térmicas. (a) 

ZTA 2304-A passe único; (b) ZTA 2304-A passe duplo; (c) ZTA 2304-A passe triplo; (d) ZTA 2304-B passe 

único; (e) ZTA 2304-B passe duplo; (f) ZTA 2304-B passe triplo. Tan et al.[5]. 

Chen e Yang[4] investigaram a evolução microestrutural na ZTA em um aço inoxidável duplex 

“2205” a partir de simulações de ciclos térmicos de soldagem por meio de ensaios em um 

dilatômetro. As temperaturas de pico dos ciclos térmicos foram 1300°C e 1350°C. A taxa de 

resfriamento de 1200°C até 900°C foi de aproximadamente 30°C/s. Em seguida, as amostras 

foram reaquecidas a 700°C por 1,5min e 10min. Na amostra com temperatura de pico de 
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1300°C (Figura 3.7(a)) a estrutura duplex original foi severamente destruída devido à alta 

temperatura de pico e ao rápido ciclo térmico de soldagem. Uma vez que a temperatura de pico 

foi muito alta, a maioria das ilhas de austenita da estrutura duplex primária se dissolveu na 

matriz ferrítica durante o período de aquecimento. A fase austenítica de forma arredondada 

restante na matriz ferrítica indicou que a liga pode não ter sido completamente ferritizada na 

temperatura de 1300°C. A estrutura da ZTA submetida a 1350°C (Figura 3.7(b)) foi 

completamente ferritizada e se observou um grande crescimento de grãos ferríticos. Após o 

resfriamento, a partir dessa temperatura de pico, três morfologias de austenita recémformadas 

foram observadas nos grãos grosseiros da matriz ferrítica: austenita alotriomórfa, austenita de 

Widmanstätten e austenita intragranular. 

 

Figura 3.7: Micrografia óptica de uma liga “2205” obtida a partir do aquecimento até a temperatura de pico de: 

(a) 1300°C e (b) 1350°C. Chen e Yang[4]. 
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A austenita alotriomórfa, tipo que possui a maior temperatura de formação, nucleia 

heterogeneamente nos contornos de grãos ferríticos durante o resfriamento. Os contornos de 

grãos ferríticos são rapidamente “decorados” por um cordão contínuo de austenita 

policristalina. Após a formação da austenita alotriomórfa, a austenita de Widmanstätten nucleia 

em contornos de grãos ferríticos ou na austenita alotriomórfa recém-formada, e cresce ao longo 

de planos específicos da matriz como conjuntos de ripas paralelas. No interior dos grãos 

ferríticos, ocorre a nucleação de vários tipos de austenita intragranular. Se presume que a 

austenita intragranular precipita em temperaturas relativamente baixas na matriz ferrítica 

supersaturada[4]. 

Chen e Yang[4] analisaram a microestrutura da ZTA-T (reaquecida a 700°C) em um MET 

(Microscópio Eletrônico de Transmissão). As Figuras 3.8 e 3.9 ilustram, detalhadamente, as 

morfologias da austenita alotriomórfa e da austenita de Widmanstätten, respectivamente. A 

austenita alotriomórfa irregularmente facetada provocou uma série de protuberâncias na ferrita. 

É sugerido que essas perturbações, devido à instabilidade da interface, podem ocorrer sob 

condições de tamanho de grão ferrítico grande e altas taxas de resfriamento. Por outro lado, a 

austenita de Widmanstätten nucleou a partir da austenita alotriomórfa e de contornos de grãos 

ferríticos como um conjunto de ripas paralelas. 

 

Figura 3.8: Micrografia de transmissão eletrônica da ZTA de uma liga “2205” mostrando que a austenita 

alotriomórfa cresceu irregularmente provocando uma série de protuberâncias. Chen e Yang[4]. 
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Figura 3.9: Micrografia eletrônica de transmissão mostrando: (a) austenita de Widmanstätten desenvolvida a partir 

da austenita alotriomórfa; e (b) austenita de Windmanstäten crescida a partir de contornos de grãos ferríticos. Chen 

e Yang[4]. 

Segundo Chen e Yang[4] é aparente que, após eventos inicias de nucleação no interior da matriz 

ferrítica, partículas de austenita são formadas simpaticamente (Segundo Aaronson et al.[25] a 

nucleação simpática é definida como a nucleação de um cristal precipitado na interface de outro 

cristal da mesma fase, quando esses cristais diferem em composição da fase matriz durante todo 

o processo de transformação), na interface austenita/ferrita existente. A Figura 3.10 mostra que 

pequenas partículas em forma de “braço” ramificam-se a partir de uma partícula grosseira de 

austenita. A austenita nucleada intragranularmente é, algumas vezes, considerada como tendo 

uma morfologia aproximadamente equiaxial, como se pode observar na região à direita na 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.10:(a) Micrografia eletrônica de transmissão mostrando a nucleação simpática da austenita na ZTA de 

uma liga “2205” e (b) micrografia óptica mostrando estruturas austeníticas na forma de clusteres nucleadas 

simpaticamente na mesma liga. Chen e Yang[4]. 

a b 
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Figura 3.11: Micrografia eletrônica de transmissão da ZTA de uma liga “2205”mostrando a nucleação simpática 

da austenita. Chen e Yang[4]. 

Em resumo, durante um ciclo térmico de soldagem, a ZTA da liga é aquecida até temperaturas 

por volta de 1350°C em um curto intervalo de tempo e mantida nessa temperatura por poucos 

segundos. Logo em seguida a temperatura cai até o valor da temperatura ambiente. Durante os 

estágios de aquecimento e o isotérmico, a maior parte das partículas de austenita se dissolve na 

estrutura ferrítica, e os grãos ferríticos crescem grosseiramente[6]. 

Na etapa de resfriamento, uma determinada fração de ferrita se transforma em austenita. 

Dependendo da temperatura de transformação, a austenita pode se apresentar de três formas 

diferentes. Acima da temperatura de equilíbrio solvus, em temperaturas elevadas, as condições 

são favoráveis para a precipitação de austenita alotriomórfa. Em temperaturas intermediárias, a 

morfologia de Widmanstätten prevalece. Nas temperaturas mais baixas do equilíbrio solvus, a 

austenita se forma como precipitados intragranulares nos grãos ferríticos[4,13,14]. É importante 

destacar que a precipitação da austenita é um processo difusional (nucleação e crescimento). A 

formação da austenita é controlada por um mecanismo para-equilíbrio, onde a difusão dos 

elementos intersticiais, como carbono e nitrogênio, desempenha um papel fundamental na 

nucleação e crescimento do grão[18]. 

Essas várias morfologias de austenita observadas influenciam fortemente várias propriedades 

da liga. Segundo De Monlevade[26], as morfologias comuns de partículas formadas nos 

contornos de grãos foram classificadas por Dubé et al.[27] e ampliadas por Aaronson[28]. As 

principais classes de partículas de contornos de grão são alotriomorfos, placas, dentes de serra 
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e idiomorfos. Placas e dentes de serra podem ser primários ou secundários. Partículas 

secundárias podem ser formadas a partir do crescimento de uma instabilidade morfológica em 

uma interface plana, ou pela nucleação de uma nova partícula da fase nova em uma interface 

entre a matriz e o produto (nucleação simpática). Aaronson[28] também inclui partículas 

formadas no interior dos grãos (idiomorfos e partículas alongadas) e uma estrutura maciça. A 

classificação Aaronson[28] é mostrada na Figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Classificação morfológica de Aaronson[28]; a) alotriomorfos de contornos de grão; b) agulhas ou 

placas (1 – primárias; 2 – secundárias); c) dentes de serra; d) idiomorfos; e) partículas alongadas intragranulares; 

f) estrutura maciça. 

Apesar de essa classificação aparentemente descrever bem as microestruturas 

normalmente encontradas na maioria das ligas metálicas, ela é baseada em observações feitas 

em seções planas, e não levam em conta a distribuição ou morfologia tridimensional das 

fases[26]. A classificação morfológica de Dubé[27] e Aaronson[28] foi estendida para uma 

classificação tridimensional por Kral e Spanos [29,30]. Nesses trabalhos, os autores mostram que 

as morfologias observadas em três dimensões podem ser consideravelmente mais complexas 

do que a observação de seções planas sugere. Diversas classes do sistema de Dubé[27] 

correspondem a seções diferentes de uma mesma partícula ou colônia. A classificação 

morfológica em três dimensões apresentada por Kral e Spanos[29,30], é mostrada na Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Adaptação para três dimensões da classificação morfológica de Dubé[27] e Aaronson[28], conforme 

proposto por Kral e Spanos[29,30]; a) agulhas primárias; b) placas secundárias; c) placas/ripas secundárias; d) dente 

de serra secundário; e) alotriomorfos. 

3.5. Precipitação de Nitreto de Cromo nos Aços Inoxidáveis Duplex 

O nitrogênio é adicionado às ligas de aços inoxidáveis duplex para estabilizar a austenita e, por 

consequência, leva ao aumento da resistência mecânica e resistência à corrosão por pite. A 

solubilidade do nitrogênio é consideravelmente maior na austenita do que na ferrita. Acima de 

determinada temperatura de tratamento térmico de solubilização, por exemplo acima de 

1050°C, a fração volumétrica de ferrita aumenta. Nessas temperaturas, a solubilidade do 

nitrogênio na ferrita é relativamente alta, mas no resfriamento a solubilidade diminui e a ferrita 

se torna supersaturada em nitrogênio, levando à precipitação intragranular de Cr2N na forma 

acicular[16]. 

De maneira similar, segundo Maehara et al.[31] apud Gunn[16], é mais comum a formação de 

Cr2N após tratamentos térmicos a altas temperaturas. Essa formação é rápida, ocorrendo mesmo 

se for realizada uma têmpera a partir dessas temperaturas. 

Segundo Kullman[32], no resfriamento rápido a partir de temperaturas altas pode ocorrer a 

precipitação de nitreto de cromo nos contornos de grãos ferríticos ou contornos de subgrãos da 

matriz ferrítica. Guo et al.[15] também dizem que nitretos de cromo (Cr2N), prejudiciais a muitas 

propriedades dos AID’s, podem precipitar no interior dos grãos ferríticos devido à 

supersaturação de nitrogênio nessa fase. 
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De acordo com Perren et al.[33], esse tipo de nitreto de cromo nucleia nas linhas de 

discordâncias. Eles se acumulam principalmente no centro das regiões ferríticas e raramente 

são encontrados próximos aos contornos de grãos ferrita/austenita. Durante o resfriamento, o 

nitrogênio escapa para a fase austenítica adjacente onde esse elemento possui maior 

solubilidade. Porém, a alta densidade de discordâncias nos contornos de subgrãos da ferrita 

pode impedir a difusão do nitrogênio para a fase austenítica durante o resfriamento. Logo, o 

nitrogênio retido na ferrita forma o composto Cr2N e precipita, como apresenta a Figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Nitretos de cromo (estruturas pretas) na matriz ferrítica. Amostra solubilizada a 1250°C e resfriada 

rapidamente até a temperatura ambiente. Perren et al.[33]. 

Chen e Yang[4] observaram a precipitação de Cr2N nos contornos de subgrãos da ferrita na ZTA 

de um aço inoxidável duplex “2205” reaquecido a 700°C por 10min (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15: Micrografia eletrônica de transmissão evidenciando a formação preferencial de Cr2N nos contornos 

de subgrãos da matriz ferrítica (exposição a 700°C por 10min). Chen e Yang[4]. 
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De Lacerda et al.[34] observaram a precipitação de CrN como partículas segregadas na matriz 

ferrítica de um AID “2205” aquecido a 1300°C por aproximadamente 120s e resfriado ao ar 

forçado. A presença desses precipitados foi confirmada por análises em um microscópio 

eletrônico de transmissão conforme a Figura 3.16. 

 

Figura 3.16: (a)Padrões de difração do CrN obtidos via microscopia eletrônica de transmissão em um AID “2205” 

recozido a 1300°C por 120s e resfriado ao ar forçado. (b) Padrões téoricos do CrN. De Lacerda et. al[34]. 

Portanto, na ZTA, nitretos de cromo (Cr2N e CrN) podem se formar. O Cr2N é normalmente 

formado devido a um resfriamento rápido a partir de uma solução sólida ferrítica. Durante o 

resfriamento, a matriz ferrítica fica supersaturada em nitrogênio e o nitreto precipita, uma vez 

que sua cinética de precipitação é mais rápida que da austenita[35]. Nessa condição, a reformação 

da austenita é suprimida pela precipitação dos nitretos. A menor fração de austenita aliada à 

presença de nitretos é extremamente prejudicial às propriedades mecânicas da liga[36]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

Amostras de um aço inoxidável duplex UNS S32304, com composição química especificada 

na Tabela 4.1, foram fornecidas pela Empresa Aperam South America para a realização desse 

trabalho. As amostras foram retiradas de chapas (20mm de espessura) laminadas a quente. 

Tabela 4.1: Especificação química do aço UNS S32304 (%em massa) 

C Mn Si P S Cr Ni Mo N 

0,02 1,35 0,39 0,028 0,0004 22,45 3,63 0,44 0,13 

 

4.2. Procedimentos Experimentais 

A partir das amostras fornecidas pela Empresa, foram torneados (retirados a partir do sentido 

de laminação da chapa de forma que a seção transversal do corpo de prova (CP) fosse 

perpendicular à direção de laminação da chapa) trinta CP’s cilíndricos de diâmetro igual a 3mm 

e comprimento igual a 10mm para o processamento térmico em um dilatômetro de têmpera 

(R.I.T.A L78 da fabricante LINSEIS). Um CP foi separado para caracterização da 

microestrutura inicial (Figura 4.1) via MO (LEICA DM2700M). Os ensaios e análises acima 

descritos foram realizados no Laboratório de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica 

(LTM-DEMET-EM-UFOP).  

 

Figura 4.1: Micrografia do estado inicial do aço UNS S32304. Plano normal ao sentido de laminação (plano 

transversal do CP). Fração de  (fase clara) = 34%. MO - 50x. Behara II. 
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A cada CP se aplicou um ciclo térmico distinto e foram nomeados com a sigla “D+Ordem do 

ensaio”, por exemplo: 

 1º ensaio: D1 

 2º ensaio: D2 

 3º ensaio: D3 

Os ciclos térmicos aplicados a cada CP foram divididos em 5 grupos, como se segue: 

O primeiro grupo (D1 e D2) teve como objetivo avaliar o efeito da temperatura de pico no 

tamanho de grão ferrítico e na dissolução da austenita. A única variável foi, portanto, a 

temperatura de pico. Os ciclos térmicos aplicados estão descritos abaixo e representados na 

Figura 4.2. 

 D1: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10oC/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura ambiente a 

200oC/s. 

 D2: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1250°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1250°C por 5min; Resfriamento até a temperatura ambiente a 

200°C/s. 

 

Figura 4.2: Ciclos térmicos aplicados aos CP’s do grupo 1. 

O segundo grupo (D3 ao D9) objetivou avaliar o efeito do tempo de manutenção na temperatura 

de pico no tamanho de grão ferrítico e na dissolução da austenita. A partir de D1 (o mesmo 
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ensaio que D9), variou-se o tempo de manutenção na temperatura de pico. Os ciclos térmicos 

aplicados estão representados na Figura 4.3. 

 D3: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 1s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D4: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D5: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 15s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D6: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 30s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D7: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 60s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D8: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 120s; Resfriamento até a temperatura ambiente a 

200°C/s. 

 D9: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10oC/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura ambiente a 

200oC/s. 

 

Figura 4.3: Ciclos térmicos aplicados aos CP’s do grupo 2. 

Os grupos 3 (D10 ao D14) e 4 (D15 ao D18), objetivaram avaliar o efeito do grau de 

superresfriamento na taxa de nucleação e crescimento de austenita. Do grupo 3 para o grupo 4, 
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a diferença foi a variação da taxa de resfriamento que foram, 200oC/s e 2oC/s, respectivamente.  

Os ciclos térmicos aplicados estão representados na Figura 4.4. 

 D10 (mesmo ensaio que D1): Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C 

a 10oC/s; Manutenção na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a 

temperatura ambiente a 200oC/s. 

 D11: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 1150°C a 

200°C/s; Manutenção na temperatura de 1150°C por 10min; Resfriamento até a 

temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D12: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 1050°C a 

200°C/s; Manutenção na temperatura de 1050°C por 10min; Resfriamento até a 

temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D13: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 950°C a 

200°C/s; Manutenção na temperatura de 950°C por 10min; Resfriamento até a 

temperatura ambiente a 200°C/s. 

 D14: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 850°C a 

200°C/s; Manutenção na temperatura de 850°C por 10min; Resfriamento até a 

temperatura ambiente a 200°C/s. 

 

Figura 4.4: Ciclos térmicos aplicados aos CP’s do grupo 3. 
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Grupo 4 (D15 ao D18) com taxa de resfriamento menor (2oC/s) que o grupo 3. Os ciclos 

térmicos aplicados estão representados na Figura 4.5. 

 D15: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 1150°C a 2°C/s; 

Manutenção na temperatura de 1150°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D16: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 1050°C a 2°C/s; 

Manutenção na temperatura de 1050°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D17: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 950°C a 2°C/s; 

Manutenção na temperatura de 950°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D18: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 5min; Resfriamento até a temperatura de 850°C a 2°C/s; 

Manutenção na temperatura de 850°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 

Figura 4.5: Ciclos térmicos aplicados aos CP’s do grupo 4. 

O grupo 5 (D19 ao D22), quando comparado ao grupo 3, objetivou avaliar o efeito do tempo 

de manutenção na temperatura de pico no percentual final das fases. O tempo de manutenção 
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na temperatura de pico foi diminuído de 10 minutos para 1 segundo, evitando a possível 

dissolução total da austenita e o exagerado crescimento de grão ferrítico.  Os ciclos térmicos 

aplicados estão representados na Figura 4.6. 

 D19: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 1s; Resfriamento até a temperatura de 1150°C a 200°C/s; 

Manutenção na temperatura de 1150°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D20: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 1s; Resfriamento até a temperatura de 1050°C a 200°C/s; 

Manutenção na temperatura de 1050°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D21: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 1s; Resfriamento até a temperatura de 950°C a 200°C/s; 

Manutenção na temperatura de 950°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 D22: Aquecimento a partir da temperatura ambiente até 1300°C a 10°C/s; Manutenção 

na temperatura de 1300°C por 1s; Resfriamento até a temperatura de 850°C a 200°C/s; 

Manutenção na temperatura de 850°C por 10min; Resfriamento até a temperatura 

ambiente a 200°C/s. 

 

Figura 4.6: Ciclos térmicos aplicados aos CP’s do grupo 5. 

No total foram realizados vinte ensaios diferentes sendo utilizado um CP em cada ensaio. 
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Todos os CP’s, após os ensaios, foram cortados (corte com refrigeração) na metade do 

comprimento para a análise das seções longitudinal e transversal (no caso da seção transversal, 

a região próxima à superfície de corte é que foi analisada) via MO. A medição das frações de 

fases via MO equipado com o software analisador de imagem LAS-LEICA, foi feita na seção 

mais adequada (seção transversal), seção esta determinada por meio da caracterização no CP 

não ensaiado (estado inicial). Esses CP’s foram embutidos e preparados metalograficamente 

seguindo os procedimentos padrões da Norma ASTM E3-01[37], fazendo-se uso de suspensão 

aquosa de alumina de 1µm, pasta de diamante de 1µm e pasta de diamante de 0,25µm na etapa 

de polimento. O reativo utilizado para a geração de um contraste adequado foi o Behara II (80ml 

de água destilada, 40ml de ácido clorídrico, 4,8g de bifluoreto de amônio e 1g de metabissulfito 

de potássio; tempo de imersão de 5s). 

Para a análise de possíveis precipitados formados devido ao tratamento térmico aplicado, a 

amostra D1 foi separada para análises via microscopia eletrônica de transmissão (MET) e 

difração de elétrons retroespalhados (EBSD). Para a análise via EBSD, a amostra seguiu os 

mesmos procedimentos de preparação da metalografia via MO, com uma etapa adicional de 3 

horas de polimento em sílica coloidal de 0,02m em uma politriz vibratória VIBROMET 

BUEHLER. A análise via EBSD foi realizada no Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL 

JSM-5510 do MicroLab, laboratório pertencente ao Departamento de Engenharia Geológica da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Para que fosse realizada a análise por MET, a amostra foi 

previamente preparada por meio da técnica de feixe de elétrons focalizado (FIB) no 

Microscópio Eletrônico de Varredura QUANTA FEG 3D FEI. Por meio do corte realizado pelo 

FIB obteve-se uma amostra no formato de cunha nas dimensões de 4m x 2m e espessura 

inferior a 200nm para que a análise via MET pudesse ser realizada. A análise foi conduzida em 

um Microscópio Eletrônico de Transmissão TECNAI G2-20 SUPERTWIN FEI 200 kV. Tanto 

o corte pelo FIB e a análise por MET foram realizados no Centro de Microscopia da 

Universidade Federal de Minas Gerais (CM-UFMG). 

Utilizando-se da composição química do aço em estudo, cálculos, no estado de equilíbrio 

termodinâmico foram feitos no software Thermo-Calc® Windows v5.0 usando a base de dados 

TCFE6 (TCS Steels/Fe-Alloys Database v6.2) para prever as transformações de fases que 

acontecem nesse aço na faixa de temperatura em que foram realizados os tratamentos térmicos. 

Embora esse software possa prever a transformação das diversas fases de um sistema 

multicomponente, este trabalho concentrou-se somente nas fases majoritárias, que são ferrita e 

austenita. 
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Finalmente, analisou-se os resultados obtidos e descreveu-se parte dos fenômenos que podem 

ocorrer no aço inoxidável duplex UNS S32304 quando submetido a variados ciclos térmicos, 

relacionando os seguintes parâmetros: grau de superresfriamento, taxa de nucleação, taxa de 

crescimento, tamanho de grão, percentual de fases, grau de ferritização, dentre outros, com as 

transformações de fase na liga em questão. 

A Figura 4.7 apresenta um dos CP (pequenas dimensões quando comparado a uma caneta 

comum) utilizados para os ensaios no dilatômetro (Figura 4.8). Observa-se também, ainda na 

Figura 4.7, o termopar do tipo “S” (Platina 90% Rhodio 10% (positivo) e Platina 100% 

(negativo)) soldado no CP. A partir dos dados de leitura do termopar, a taxa de resfriamento é 

controlada por um efeito combinado de fluxo de vazão variável de gás Hélio analítico 5.0 e 

variação de frequência de inversão de fluxo magnético em uma bobina de cobre (Figuras 4.9 e 

4.10). 

 

Figura 4.7: Comparação de dimensões entre uma caneta e um CP de dilatometria com termopar do tipo S soldado 

em sua lateral. 

 

Figura 4.8: Dilatômetro R.I.T.A L78 da fabricante LINSEIS do Laboratório de Tratamentos Térmicos e 

Microscopia Óptica (LTM-DEMET-EM-UFOP). 
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Figura 4.9: Câmara para realização dos ensaios no dilatômetro R.I.T.A L78 da fabricante LINSEIS do Laboratório 

de Tratamentos Térmicos e Microscopia Óptica (LTM-DEMET-EM-UFOP). 

 

Figura 4.10: Bobina de cobre do dilatômetro R.I.T.A L78 da fabricante LINSEIS do Laboratório de Tratamentos 

Térmicos e Microscopia Óptica (LTM-DEMET-EM-UFOP). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Efeito da Temperatura de Pico (1250°C e 1300°C por 300s) no Tamanho de Grão 

Ferrítico e na Dissolução da Austenita 

Após a aplicação dos diferentes ciclos térmicos a cada CP e a análise microestrutural de cada 

amostra, foram observadas diferentes microestruturas formadas.  

A Figura 5.1 apresenta micrografias das amostras D1 (1300°C) e D2 (1250°C). Foi observado 

que em um aquecimento até a temperatura de 1300°C (por 300s) a austenita é completamente 

dissolvida, obtendo-se assim um estado completamente ferritizado, o que também foi observado 

em outros trabalhos que simularam ciclos térmicos de soldagem com temperatura de pico de 

1350°C por poucos segundos em aços inoxidáveis duplex 2304 e 2205[4,5].  

No entanto, para o aquecimento a 1250°C e manutenção por 300s não foi suficiente para que 

ocorresse a dissolução completa da austenita. Porém, existem opiniões divergentes sobre a 

existência de uma região completamente ferrítica abaixo da linha solidus[38]. Isso porque a 

cinética da dissolução da austenita é fortemente dependente da taxa de aquecimento. Se a taxa 

de aquecimento for muito elevada, a dissolução da austenita é dificultada, mesmo em 

temperaturas acima da linha solvus da ferrita[3,39,40]. Algumas lamelas grosseiras de austenita, 

as quais formavam a antiga microestrutura duplex, bandeada devido ao processo de laminação, 

não foram dissolvidas nessa temperatura. 

Observou-se também o crescimento dos grãos ferríticos, tanto a 1300°C quanto a 1250°C, 

porém muito menos expressivo nessa última temperatura. Os grãos das bordas do corpo de 

prova crescem preferencialmente em relação aos do centro, pois a corrente parasita induzida 

pelo campo magnético aquece primeiramente a superfície cilíndrica do corpo de prova. Assim, 

a austenita tende a dissolver primeiramente na periferia, ferritizando essa região. Logo, o 

nitrogênio se difunde em direção ao centro do CP onde existe uma fração maior de austenita, o 

que torna essa austenita mais estável a altas temperaturas, dificultando ainda mais sua 

dissolução a 1250°C.  
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Figura 5.1: Micrografia óptica das amostras (a) D1 (1300°C-300s) e (b) D2 (1250°C-300s) processadas 

termicamente. MO – 50x. Austenita: fase clara. Ferrita: fase escura. Behara II. AID UNS S32304. 

5.2. Efeito do Tempo de Manutenção (de 1s - Parcialmente Ferritizado a 300s - 

Completamente Ferritizado) a 1300°C no Tamanho de Grão Ferrítico e na 

Dissolução da Austenita 

Foi observado que os grãos ferríticos, depois da completa dissolução da austenita, cresceram 

rapidamente com o tempo de residência a 1300°C. O tamanho de grão cresce com o aumento 

do tempo e da temperatura em que o material permanece acima da temperatura solvus[3]. A 

Figura 5.2 mostra as micrografias das amostras tratadas termicamente a 1300°C por diferentes 

intervalos de tempo (1s, 5s, 15s, 30s, 60s, 120s e 300s) e resfriadas rapidamente (200°C/s) até 

a temperatura ambiente. Para cada amostra, o tamanho médio dos grãos ferríticos foi medido 

via microscópio óptico equipado com software para medir tamanho de grão. Na amostra com 

tempo de manutenção de 1s os contornos de grãos ferríticos não puderam ser observados via 

microscopia óptica. Dessa forma, o tamanho de grão dessa amostra foi medido no software do 

microscópio óptico a partir da imagem obtida por meio da aplicação da técnica de EBSD feitas 

as devidas correções e calibrações de escalas (Figura 5.3). 

a b 
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Figura 5.2: Micrografias ópticas das amostras aquecidas a 1300°C por diferentes intervalos de tempo mostrando 

o crescimento dos grãos ferríticos: (a) 1s, (b) 5s, (c) 15s, (d) 30s, (e) 60s, (f) 120s, (g) 300s. MO – 50x. Behara II. 

AID UNS S32304. 

Observou-se que o grão ferrítico cresce à medida que ocorre a dissolução da austenita. Assim, 

pode-se inferir que as lamelas de austenita agem como barreiras aos contornos de grãos 

ferríticos. Se essas lamelas são dissolvidas, os grãos da matriz ferrítica crescem grosseiramente 

e a típica estrutura duplex bandeada é completamente destruída. Em tempos inferiores a 300s, 

muitas ilhas de austenita ainda permanecem no interior desses grãos, porém são apenas 

fragmentos da austenita primária, os quais não se dissolveram completamente com o tempo de 

manutenção a 1300°C. Durante o resfriamento, mesmo a 200°C/s, os contornos de grãos 

ferríticos atuam como sítios preferenciais para precipitação de novas partículas de austenita, o 

que torna evidente os contornos dos grosseiros grãos ferríticos. Com um tempo de 300s, a 

austenita primária foi completamente dissolvida. Assim, durante o resfriamento, a austenita 

precipitou nos contornos de grãos ferríticos e nas interfaces de alta energia, como 

inclusão/matriz. Como toda a austenita foi dissolvida, pouca austenita foi reformada (como os 

grãos cresceram muito, havia pouca densidade de contornos de grãos e, consequentemente, 



 

37 

 

pouca área para nucleação da austenita) e a matriz ferrítica se encontrava numa condição de 

supersaturação (principalmente em nitrogênio). Esse fato levou a uma extensiva precipitação 

de nitretos de cromo em toda a matriz, o que será apresentado em resultados posteriores neste 

trabalho. 

 

Figura 5.3: (a) imagem obtida via EBSD-MEV da microestrutura ferrítica da amostra D3 (1300°C-1s) para 

medição do tamanho de grão ferrítico; (b) delimitação dos contornos de grãos ferríticos para medição via software 

no microscópio óptico. AID UNS S32304. 

Na Figura 5.4, o gráfico ilustra a relação entre o tamanho de grão ferrítico e o tempo de 

residência a 1300°C. O tamanho de grão ferrítico é diretamente proporcional à raiz quadrada 

do tempo. Burke e Turnbull[41], estudando os mecanismos de crescimento de grão para vários 

aços encontraram a mesma relação, como apresentado na Equação 1. Um ajuste não linear foi 

aplicado aos dados experimentais medidos e uma constante de proporcionalidade (K) de          

(65 ± 2)m.s-1/2 foi determinada usando a relação da Equação 5.1. 

𝑇𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟ã𝑜 𝐹𝑒𝑟𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐾 ∗ √𝑡                      Equação (5.1) 
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Figura 5.4: Relação entre o tamanho de grão ferrítico em função do tempo de residência a 1300°C. AID UNS 

S32304. 

O grande crescimento de grão da ferrita e a acentuada precipitação de nitretos de cromo, 

fenômenos que ocorreram em concomitância, podem levar a uma severa queda na tenacidade 

do material[3,36]. 

5.3. Efeito da Taxa de Resfriamento no Percentual Final das Fases, na Morfologia e 

Tipos da Austenita Reformada e na Taxa de Nucleação e Crescimento da 

Austenita 

A partir dos grupos de amostras 3 e 4, avaliou-se o efeito da taxa de resfriamento nos seguintes 

itens: fração de fases, morfologia da austenita reformada, tipo da austenita reformada, taxa de 

nucleação da austenita e taxa de crescimento da austenita. A Figura 5.5 apresenta as 

micrografias das microestruturas observadas após os tratamentos térmicos aplicados ao grupo 

3. Observou-se que, à medida que se diminui a isoterma de manutenção (1150°C-1050°C-

950°C-850°C), a estrutura se torna cada vez mais refinada e distribuída homogeneamente em 

toda a matriz. Isso se deve ao fato de que, sob um alto grau de superresfriamento, as velocidades 

de nucleação e crescimento de um cristal são aumentadas até um determinado limite[23], 

conforme a Figura 3.2.   

Porém, em temperaturas mais baixas (950°C-850°C) a difusão é dificultada, o que prejudica o 

crescimento, mas favorece a taxa de nucleação de novos cristais. Logo, reduzindo-se a isoterma 

de manutenção (IM) de 1150°C até 850°C, a microestrutura muda de poucas partículas 
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grosseiras de austenita para inúmeras partículas refinadas. Em todas as amostras do grupo 3 e 

4, a austenita alotriomórfa cresceu nos contornos de grãos ferríticos. Esse tipo de austenita é o 

primeiro tipo a se formar durante o resfriamento a partir de uma estrutura completamente 

ferritizada, como citado anteriormente neste trabalho[6,15]. 

 

Figura 5.5: Micrografias das amostras: (a) D11 – 1150°C; (b) D12 – 1050°C; (c) D13 – 950°C; (d) D14 - 850°C. 

MO – 50x. Behara II. AID UNS S32304. 

A Figura 5.6 apresenta uma micrografia da microestrutura da amostra D11 (IM = 1150°C). 

Foram observados três tipos distintos de austenita reformada: Alotriomórfa, de Widmanstätten 

(crescida a partir da austenita alotriomórfa em direção ao interior do grão e também 

transgranular) e intragranular fragmentada na forma de clusteres, precipitadas nessa ordem, 

como sugerido por vários autores[3,4,6,15,36]. Uma vez que a IM é elevada, a taxa de nucleação é 

baixa, e o raio crítico de nucleação é relativamente elevado, logo, menos núcleos são formados, 

porém com tamanhos relativamente maiores[23, 24]. Dessa forma, existe um alto potencial 

termodinâmico para o crescimento dos novos grãos formados, uma vez que a matriz ferrítica 

está supersaturada em elementos gamagêneos, principalmente em Nitrogênio. Como a 

a b 

c d 
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temperatura é relativamente elevada, a difusão é favorecida, fazendo com que algumas 

partículas de austenita formadas cresçam grosseiramente. 

A observação de estruturas austeníticas crescidas na forma de clusteres, segundo Chen e 

Yang[4], é um indicativo de que a nucleação dessas partículas se deu de forma simpática. É 

evidente que, após o evento inicial de nucleação da austenita intragranular, uma pequena 

partícula de austenita se forma na face do grão de austenita anterior (interface ferrita-austenita). 

É importante notar que os grãos de austenita nucleados intragranularmente podem aparecer 

adjacentes a outros por duas razões: nucleação simpática (a formação de um grão pode estimular 

o crescimento de outro) e “hard impingement” (grãos que nuclearam em sítios completamente 

separados podem se tornar adjacentes como uma consequência do crescimento concomitante). 

Porém, é sugerido que a nucleação simpática da austenita, a qual se forma por meio de uma 

transformação difusional em altas temperaturas, pode ser facilmente promovida se os grãos 

adjacentes de austenita tendem a formar em orientações similares, o que foi verificado por Chen 

e Yang[4]. 

 

Figura 5.6: Micrografia da amostra D11. Austenita alotriomórfa (AA), de Widmanstätten (AW) e intragranular 

(AI) pôde ser observada. MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 
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Na amostra D12, IM = 1050°C (Figura 5.7) observou-se uma microestrutura menos grosseira 

do que na amostra anterior, e melhor distribuída em toda a matriz. Houve claramente um maior 

número de núcleos formados resultando em uma maior quantidade de grãos de austenita 

reformada. Novamente se observou a formação de austenita alotriomórfa nos contornos de 

grãos da ferrita, de Widmanstätten a partir da austenita alotriomórfa e intragranular e partículas 

fragmentadas de austenita intragranular na forma de clusteres. Não se observou austenita de 

Widmanstätten transgranular, uma vez que, devido a uma maior taxa de nucleação nessa 

temperatura, existe uma “competição” entre o crescimento dos novos grãos de austenita. Isso 

porque a distância de difusão não é independente do tempo nem da temperatura, porém é 

fortemente dependente do número de partículas por unidade de volume e da distribuição 

espacial dessas partículas[19,42]. Logo, todas as partículas de austenita cresceram de uma maneira 

relativamente homogênea. Segundo a literatura, as ilhas de austenita atuam como “poços 

absorvedores” de nitrogênio[13]. 

 

Figura 5.7: Micrografia da amostra D12. Austenita de Widmanstätten intragranular (AWI) e austenita 

intragranular (AI) fragmentada pôde ser observada. MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 
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A partir da micrografia (Figura 5.8) da microestrutura da amostra D13 (IM = 950°C), observou-

se uma microestrutura bastante refinada quando comparada às amostras D11 e D12. A austenita 

alotriomórfa formou um “cordão” de espessura menor do que o verificado nas amostras 

anteriores, uma vez que em temperaturas relativamente mais baixas a difusão, para o 

crescimento dos grãos austeníticos, é desfavorecida[24]. Dentre as estruturas intragranulares, 

algumas cresceram preferencialmente em relação a outras e formaram grãos maiores. Também 

se observou austenita de Widmanstätten intragranular na forma de pequenas agulhas/ripas que 

cresceram em direções preferenciais em cada grão ferrítico. É interessante ressaltar que 

praticamente não se observou austenita de Widmanstätten no contorno de grão ou crescida a 

partir da austenita alotriomórfa. Isso confirma o fato de que esse tipo de austenita acicular é 

formado durante um resfriamento rápido, porém em temperaturas relativamente elevadas. Se a 

temperatura de manutenção é diminuída, ocorre uma massiva precipitação de austenita 

intragranular (idiomorfa[26], em clusteres e de Widmanstätten) em detrimento da austenita de 

Widmanstätten de contorno de grão. 

 

Figura 5.8: Micrografia da amostra D12. Austenita de Widmanstätten intragranular (AWI) e austenita 

intragranular fragmentada em clusteres (AI) pôde ser observada. MO – 100x. Behara II. 
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A Figura 5.9 apresenta uma micrografia da amostra D13 (IM = 850°C). Nessa amostra se 

observou a microestrutura mais refinada dentre todos os tratamentos realizados. Isso se deve ao 

fato de que, nessa condição, obteve-se a menor IM combinada à maior taxa de resfriamento. 

Assim a taxa de nucleação foi a maior observada, porém o crescimento foi desfavorecido em 

função da temperatura relativamente baixa. Quanto aos tipos de austenita se observou a 

presença da austenita alotriomórfa, austenita de Widmanstätten intragranular (finas agulhas) e 

austenita intragranular idiomorfa e em clusteres.  

A austenita de Widmanstätten, assim como na amostra D12, se apresentou na forma de 

agulhas/ripas finas e curtas. Foi possível observar que, o ângulo existente entre os grãos 

ferríticos faz com que o aspecto da microestrutura observada via MO seja alterado, transmitindo 

a ideia de uma microestrutura diferente em cada grão, uma vez que a orientação cristalográfica 

dos grãos ferríticos é diferente em relação à direção de corte da amostra. Como as agulhas de 

austenita crescem com orientações preferenciais, dependendo da orientação da ferrita serão 

observadas diferentes projeções da austenita, dando a ideia de microestruturas distintas de um 

grão para o outro. A austenita alotriomórfa delimita essa diferença, conforme se observa na 

Figura 5.9. Porém, como discutido acima, os aspectos diferentes são devidos apenas à direção 

de desbaste[26]. Sendo assim, em um grão pode-se observar as austenitas de Widmanstätten em 

um corte longitudinal e em outro, em um corte transversal. Esse fato poderia ser confirmado 

com o uso de técnicas de caracterização mais avançadas, como por exemplo EBSD 3D. 



 

44 

 

 

Figura 5.9: Micrografia da amostra D13. Austenita alotriomórfa (AA), austenita de Widmanstätten intragranular 

(AWI) e austenita intragranular fragmentada (AI) pôde ser observada. MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

Após a observação e análise das microestruturas obtidas após os tratamentos térmicos aplicados 

ao grupo de amostras de número 3, ficou evidente que, à medida que se diminui a temperatura 

de manutenção (sob um alto grau de superresfriamento) a taxa de nucleação é aumentada. A 

taxa de nucleação foi favorecida, pois com a diminuição da temperatura de manutenção, têm-

se um aumento no potencial termodinâmico[23,24] para a reformação de austenita devido à menor 

solubilidade dos elementos de liga gamagêneos na ferrita[3,5,13,36] com o abaixamento da 

temperatura, principalmente o nitrogênio, principal elemento gamagêneo na liga estudada. 

A austenita foi reformada primeiramente como alotriomórfa, seguida por austenita de 

Widmanstätten e austenita precipitada intragranularmente[13,14]. A fração de austenita foi 

medida em cada amostra e os resultados são mostrados na Figura 5.10. A fração de austenita 

aumentou com a diminuição da temperatura atingindo um máximo de 33,76% a 950°C e voltou 

a cair até 850°C. É importante relacionar esse máximo de austenita seguido de uma diminuição 

com a Figura 3.2, onde as velocidades de nucleação e crescimento e novos cristais crescem 

atingindo um máximo e diminui em função do aumento do grau de superresfriamento. 
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AA 
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Comparando esses resultados com os dados obtidos pela simulação realizada no software 

Thermo-Calc® (Figura 5.11) observou-se que os resultados experimentais seguiram uma 

tendência próxima à simulação, porém os valores de fração de austenita foram bem menores 

que os esperados no equilíbrio. Isso ocorreu principalmente pelo fato de os grãos ferríticos 

terem crescido exageradamente durante a etapa de aquecimento, o que levou à diminuição da 

fração final de austenita. 

Segundo Lodoño[3], a quantidade e morfologia da austenita precipitada depende não só da 

velocidade de resfriamento, mas também da composição química da liga e do tamanho do grão. 

Outro fator relevante é a possível formação de nitretos de cromo durante o resfriamento (assunto 

a ser discutido mais a frente neste trabalho), o que diminui a disponibilidade de nitrogênio para 

a reformação da austenita, diminuindo a fração final de austenita[3,6,35]. 

 

Figura 5.10: Fração de austenita (%) medida para cada amostra do grupo 3. 
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Figura 5.11: Fração de fases simulada no software Thermo-Calc® para o aço UNS S32304 nas condições de 

equilíbrio termodinâmico. 

As micrografias das amostras do Grupo 4 (D15 a D18), submetidas aos mesmos tratamentos 

térmicos que as do grupo 3, porém com taxa de resfriamento de 2°C/s entre 1300°C e a IM, 

estão apresentadas na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Micrografias das amostras: (a) D15 – 1150°C; (b) D16 – 1050°C; (c) D17 – 950°C; (d) D18 - 850°C. 

MO – 50x. Behara II. AID UNS S32304. 

Assim como nas micrografias correspondentes ao grupo 3, observou-se um refinamento da 

microestrutura à medida que se diminuiu a temperatura isotérmica de manutenção. Assim como 

nas amostras do grupo 3, em todas as amostras do grupo 4 (D15 a D18) observou- se a presença 

de austenita alotriomórfa destacando os contornos de grãos ferríticos. 

A Figura 5.13 apresenta a microestrutura resultante do tratamento térmico aplicado à amostra 

D15 (IM = 1150°C). Observou-se uma estrutura de grãos ferríticos grosseiros com austenita 

alotriomórfa precipitada nos contornos. A partir dessa austenita alotriomórfa novos grãos de 

austenita se formaram. Esse novo tipo se apresentou na forma de vários “braços fragmentados” 

crescidos em direções paralelas. Esses “braços” apresentaram uma forma semelhante à de 

bastonetes. Pelo fato de a temperatura ser relativamente elevada e a taxa de resfriamento ser 

lenta (baixo grau de superresfriamento), o processo de crescimento difusional da austenita foi 

favorecido, uma vez a difusão é favorecida com o aumento da temperatura[23,24]. 

a b 

c d 
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Figura 5.13: Micrografia da amostra D15 (IM = 1150°C) evidenciando a presença de austenita alotriomórfa (AA), 

austenita crescida na forma de “braços” fragmentados (BF) a partir da austenita alotriomórfa e intragranular (AI). 

MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

A micrografia da microestrutura da amostra D16 (IM = 1050oC), apresentada na Figura 5.14, 

revelou a presença de vários tipos de austenita. Foi observado austenita alotriomórfa (essa não 

se apresentou como um cordão contínuo) bastante fragmentada e com vários “braços” 

secundários de austenita crescidos a partir da mesma. Foi observado também austenita de 

Widmanstätten transgranular e também crescida a partir da austenita alotriomórfa. Pelo fato de 

a taxa de resfriamento ser baixa, o crescimento de algumas estruturas austeníticas foi 

favorecido, sendo possível observar a austenita de Widmanstätten na forma transgranular. 

Observou-se também austenita intragranular fragmentada na forma de clusteres, porém, sob 

uma baixa taxa de resfriamento, a taxa de nucleação da austenita intragranular foi 

desfavorecida. 
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Figura 5.14: Micrografia da amostra D16 (IM = 1050°C) evidenciando a presença de austenita alotriomórfa (AA), 

austenita crescida na forma de “braços” fragmentados (BF) a partir da austenita alotriomórfa, austenita de 

Widmanstätten transgranular (AWT) e intragranular (AI). MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

A Figura 5.15 apresenta a micrografia da microestrutura da amostra D17, com IM igual a 

950°C. Como a IM foi menor que nas amostras D15 e D16, estruturas intragranulares foram 

observadas em maiores quantidades. Novamente se observou a presença de austenita 

alotriomórfa destacando os contornos de grãos ferríticos, “braços” fragmentados de austenita e 

austenita de Widmanstätten crescidos a partir da austenita alotriomórfa, e um tipo de austenita 

intragranular na forma de clusteres fragmentados. Esse último tipo cresceu, aparentemente, em 

direções preferenciais assemelhando-se a uma forma alongada. Em cada grão ferrítico, esse tipo 

intragranular se apresentou de espessura e comprimentos diferentes, podendo ser apenas uma 

diferença devido ao ângulo existente entre os grãos da matriz, o que, visualmente, muda com a 

direção do corte. 
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Figura 5.15: Micrografia da amostra D17 (IM = 950°C) evidenciando a presença de austenita alotriomórfa (AA), 

austenita de Widmanstätten (AW) e austenita intragranular (AI) na forma de clusteres. MO – 100x. Behara II. AID 

UNS S32304. 

Uma micrografia da microestrutura da amostra D18 (IM = 850°C) é mostrada na Figura 5.16. 

Do grupo 4, essa foi a amostra com menor IM. Dessa forma observou-se uma maior quantidade 

de estruturas intragranulares em relação às amostras desse grupo. Novamente a austenita 

alotriomórfa destaca claramente os contornos dos grãos ferríticos. A partir dessa austenita 

alotriomórfa foi possível observar o crescimento de austenita de Widmanstätten e alguns 

“braços” de austenita fragmentados. No interior dos grãos ferríticos observou-se vários tipos de 

estruturas austeníticas. Assim como na amostra D17 foi possível observar uma estrutura na 

forma de clusteres numa aparência de ripas maiores crescendo em uma direção preferencial, de 

forma semelhante às estruturas de Widmanstätten. Também se observou várias partículas 

menores de austenita intragranular idiomorfas e de Widmanstätten. Mais uma vez, uma menor 

IM levou a uma maior taxa de nucleação. Porém, como a temperatura foi relativamente baixa, 

o crescimento difusional das estruturas austeníticas nucleadas em temperaturas mais baixas não 

foi favorecido. 
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Figura 5.16: Micrografia da amostra D18 (IM = 850°C) evidenciando a presença de austenita alotriomórfa (AA), 

austenita de Widmanstätten (AW) e austenita intragranular (AI). MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

Após a observação e análise das microestruturas obtidas após os tratamentos térmicos aplicados 

ao grupo de amostras de número 4, ficou evidente que, bem como no grupo 3, à medida que se 

diminuiu a IM a taxa de nucleação foi aumentada. A taxa de nucleação também foi favorecida, 

pois com a diminuição da temperatura, tem-se um aumento no potencial termodinâmico para a 

reformação de austenita devido à menor solubilidade dos elementos de liga na ferrita com o 

abaixamento da temperatura, principalmente os gamagêneos. A fração de austenita foi medida 

em cada amostra e os resultados são mostrados na Figura 5.17. A fração de austenita aumentou 

com a diminuição da IM atingindo um máximo de 27,62% a 950°C e voltou a cair até 850°C. 

Esse resultado seguiu a mesma tendência que os resultados do grupo 3. 
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Figura 5.17: Fração de austenita (%) medida para cada amostra do grupo 4. 

Ao se comparar os resultados apresentados na Figura 5.10 com os da Figura 5.17, pôde-se 

avaliar o efeito da taxa de resfriamento no percentual final das fases. Observou-se (como 

previsto pela simulação) a seguinte tendência: aumento na fração final de austenita reformada 

com a diminuição da temperatura de tratamento isotérmico de 1150°C até 950°C e uma 

diminuição nessa fração de 950°C até 850°C. Em termos de valores reais, as frações de austenita 

medidas para cada temperatura, são sempre menores quando o resfriamento é mais lento. Essa 

comparação pode ser visualizada na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Fração de austenita reformada em função da temperatura de manutenção para as taxas de resfriamento 

(entre 1300°C e a IM) de 200°C/s e 2°C/s. 

 

Em muitos trabalhos sobre soldagem de aços inoxidáveis duplex[6,13,15,20,21,36], quanto maior a 

taxa de resfriamento da ZTA menor foi a fração de austenita reformada. Em uma análise rápida 

poderia-se dizer que os resultados do presente trabalho estão equivocados. Porém, analisando-
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se os resultados, as variáveis de tratamento térmico e as micrografias ópticas, o resultado é 

totalmente condizente com as teorias de tratamentos térmicos e transformações de fases dos 

metais. O primeiro tipo de austenita nucleada durante o resfriamento da liga UNS S32304 

completamente ferritizada é a austenita alotriomórfa. Esse tipo nucleou em toda ou na maior 

parte da área de contorno de grão disponível para todas as isotérmicas de tratamento, para taxa 

de resfriamento lenta ou rápida. Portanto, quanto maior a área de contorno de grão ferrítico 

disponível, maior será a fração de austenita alotriomórfa reformada. Logo, em uma estrutura 

completamente ferrítica de grãos extremamente grosseiros (>1000m), a área de contorno de 

grão para nucleação da austenita é relativamente pequena e exercerá forte influência sobre a 

fração final de austenita reformada, e ainda favorece a precipitação de nitretos de cromo.  

Para se obter uma microestrutura completamente ferrítica com um crescimento de grão 

controlado seria necessário um tratamento termomecânico. Dessa forma se obteria uma fração 

de austenita final mais próxima à de equilíbrio. Então, a fração de austenita distante à do 

equilíbrio, medida em cada amostra dos grupos 3 e 4, se justifica, principalmente, pela completa 

ferritização da microestrutura por meio do aquecimento a 1300°C por 5min, o que faz com que 

o grão ferrítico cresça exageradamente, conduzindo a uma baixa fração final de austenita 

reformada. Portanto, o crescimento de grão ferrítico pode levar à diminuição da fração de 

austenita reformada durante o resfriamento. Isso porque para grandes tamanhos de grão 

ferrítico, será menor a área de contornos de grão para a nucleação da austenita, para um dado 

volume de material[43-45]. Essa relação de área de contorno de grão por volume é proporcional 

ao potencial químico para a nucleação da austenita[3]. 

Retornando ao início dessa discussão, ao se resfriar rapidamente (200°C/s) a partir de 1300°C/s 

até uma determinada IM (temperatura onde existe um potencial termodinâmico para a formação 

de austenita) a taxa de nucleação é maior quando comparada ao mesmo tratamento, porém sob 

uma taxa mais lenta (2°C/s), portanto, mais núcleos serão formados. Sob uma taxa de 

resfriamento lenta, menos núcleos serão formados e as estruturas austeníticas formadas tendem 

a crescer mais, pois a liga permanecerá em temperaturas elevadas por mais tempo, o que 

favorece o crescimento difusional. Entretanto, com menos núcleos formados, a distância para 

difusão do nitrogênio, o principal elemento formador de austenita nos AID’s, será maior. 

Segundo Garzón e Ramirez[19], menores distâncias de difusão levam a uma maior fração de 

austenita reformada. Como dito anteriormente, a distância de difusão não é independente do 

tempo nem da temperatura, porém é fortemente dependente do número de partículas por 

unidade de volume e da distribuição espacial dessas partículas[19,42]. Assim, deve existir um 
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balanço entre a taxa de nucleação e a taxa de crescimento para que a fração de austenita 

reformada seja a maior possível. Foi possível observar que se pode obter uma maior fração de 

austenita reformada quando a taxa de resfriamento é elevada e a IM é reduzida, essa última até 

um determinado ponto onde a difusão não é prejudicada. A IM onde se obteve um melhor 

balanço entre condições termodinâmicas e cinéticas para uma maior fração de austenita 

reformada foi a 950°C, temperatura essa próxima à prevista pela simulação no equilíbrio. A 

850°C, segundo a simulação, também se obteria uma quantidade de austenita próxima a de 

950°C. Porém, em temperaturas inferiores a 950°C o crescimento é dificultado pela baixa 

energia disponível para que ocorra a difusão dos elementos gamagêneos, prejudicando a 

cinética da reação de formação da austenita. 

5.4. Efeito do Tempo de Manutenção a 1300°C na Reformação da Austenita 

Os tratamentos aos quais foram submetidas as amostras dos grupos 3 e 4 levaram à ferritização 

total da microestrutura com a manutenção da temperatura de 1300°C por 5min. Como foi 

discutido anteriormente, isso levou a uma menor fração de austenita reformada que a de 

equilíbrio. Para que a reformação da austenita fosse favorecida de modo que a nucleação e 

crescimento ocorressem também a partir das lamelas de austenita pré-existentes obtendo-se 

uma fração final de austenita maior que as anteriores, os tratamentos térmicos realizados nas 

amostras do grupo 5 não levaram à ferritização completa da microestrutura. 

Com o aquecimento a 1300°C por apenas 1s (Figura 5.18) grande parte da austenita pré-

existente foi dissolvida, porém o bandeamento típico da estrutura duplex não deixou de existir. 

A fração de austenita final medida foi de 16,97%. Os grãos de austenita não dissolvidos inibem 

o crescimento de grão ferrítico[39]. Durante o resfriamento, a austenita cresce continuamente, a 

partir das ilhas intergranulares de austenita que não foram dissolvidas[45]. Assim, durante as 

etapas de resfriamento às quais foram submetidas as amostras do grupo 5, esperava-se que a 

austenita crescesse a partir dos grãos de austenita não dissolvidos obtendo-se uma fração maior 

de austenita. Dessa forma, a precipitação intragranular de nitretos seria significativamente 

reduzida[3]. 

A Figura 5.19 ilustra as microestruturas observadas após a realização dos tratamentos térmicos 

propostos no grupo 5. Observou-se que, em nenhuma das amostras, a microestrutura perdeu o 

bandeamento oriundo do processo de laminação, diferentemente das amostras dos grupos 3 e 

4. As microestruturas das amostras de D19 a D22 são muito parecidas. Em todas as amostras a 

austenita foi reformada a partir das ilhas de austenita pré-existente de modo que essas ilhas 
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ficaram maiores. Esse efeito foi menos pronunciado na amostra de D19, uma vez que o 

potencial termodinâmico para a reformação da austenita é menor que nas amostras D20, D21 e 

D22. Estruturas austeníticas não nucleadas a partir da austenita pré-existente também foram 

observadas em algumas amostras, como austenita alotriomórfa e de Widmanstätten. 

 

Figura 5.18: Micrografia da amostra D3 mostrando a microestrutura resultante do aquecimento a 1300°C por 1s 

seguido de resfriamento até a temperatura ambiente a 200°C/s. MO – 50x. Behara II. AID UNS S32304. 

A Figura 5.20 apresenta uma micrografia da amostra D19, aquecida a 1300°C por 1s, resfriada 

a 200°C/s até 1150°C, mantida nessa temperatura por 10min e resfriada a 200°C/s até a 

temperatura ambiente. Comparando-se a micrografia da amostra D3 (Figura 5.18) com a da 

amostra D19 (Figura 5.20), a diferença entre as microestruturas não parece ser tão significante. 

Porém, ao se medir a fração de fases, observou-se um aumento de ~79% na fração de austenita. 

Isso indica que, durante o tratamento isotérmico a 1150°C, uma grande quantidade de austenita 

foi reformada. Essa austenita cresceu na interface austenita/ferrita de modo que as ilhas de 

austenita continuaram com a mesma forma aparente, deixando o aspecto da microestrutura 

semelhante, porém com ilhas mais espessas. Não se observou a formação de austenita 

alotriomórfa nessa amostra, uma vez que a temperatura elevada e a grande quantidade de ilhas 
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de austenita pré-existente favoreceu o crescimento difusional da austenita já existente e não a 

nucleação de novos tipos de austenita. 

 

Figura 5.19: Micrografia das microestruturas resultantes dos tratamentos térmicos aplicados às amostras: (a) D19 

(1150°C), (b) D20 (1050°C), (c) D21 (950°C) e (d) D22 (850°C). MO – 50x. Behara II. AID UNS S32304. 

Uma micrografia da amostra D20 (IM = 1050oC) é apresentada na Figura 5.21. Observou-se 

uma mudança bastante evidente na microestrutura da amostra. A austenita foi reformada a partir 

da interface austenita/ferrita. Porém, várias estruturas austeníticas na forma de “braços” são 

observadas nessa interface. Devido à diminuição da IM sob um alto grau de superresfriamento 

(maior potencial para formação de austenita), uma vez que o resfriamento de 1300°C a 1050°C 

foi sob uma taxa de 200°C/s, houve um aumento da taxa de nucleação na interface 

austenita/ferrita formando uma frente de crescimento de maior instabilidade que na amostra 

tratada a 1150°C. Assim, alguns pontos da frente de crescimento crescem preferencialmente 

em relação a outros devido a perturbações (diferença de energia livre) na interface 

austenita/ferrita. À medida que se aumenta o potencial termodinâmico para formação de 

austenita, a instabilidade na interface é aumentada. Segundo Chen e Yang[4], essas perturbações 

devido à instabilidade na interface ferrita/austenita podem ocorrer sob altas taxas de 
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resfriamento. Também se observou a formação de austenita de Widmanstätten, tipo de austenita 

característico de altas taxas de resfriamento. A austenita alotriomórfa não foi observada 

claramente. Algumas dessas estruturas de Widmanstätten parecem ter sido nucleadas 

simpaticamente.  

 

Figura 5.20: Micrografia da amostra D19 (IM = 1150°C) mostrando ilhas de austenita, as quais cresceram durante 

o tratamento térmico, na matriz ferrítica. MO – 50x. Behara II. AID UNS S32304. 

Na Figura 5.22 observa-se uma micrografia da amostra D21, com IM igual a 950°C. Observou-

se estruturas austeníticas semelhantes às da amostra anterior, D20. Porém, as estruturas 

austeníticas crescidas na forma de pequenos “braços” na interface austenita/ferrita são mais 

evidentes. Isso ocorre devido ao maior potencial termodinâmico para a formação de austenita 

que na amostra anterior, fazendo com que haja uma maior instabilidade e mais perturbações na 

interface. Devido ao alto grau de superresfriamento, também houve a formação de austenita de 

Widmanstätten, crescida a partir da austenita pré-existente (Figura 5.23). 
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Figura 5.21: Micrografia da amostra D20 (1050°C) mostrando ilhas de austenita crescidas durante o tratamento 

térmico com pequenas estruturas austeníticas na forma de “braços” (AB) na interface austenita/ferrita e austenita 

de Widmanstätten (AW). MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

A última amostra (Figura 5.24) tratada termicamente do grupo 5 foi a D22 (IM = 850°C). Nessa 

amostra, portanto, aplicou-se a menor IM sob um alto grau de superresfriamento. Observou-se 

novamente pequenas estruturas austeníticas crescidas na forma de “braços” a partir da austenita 

pré-existente e também austenita de Widmanstätten crescida a partir da austenita pré-existente. 

Dois tipos de estruturas austeníticas, não observadas nas outras amostras desse grupo devem 

ser destacadas: austenita de Widmanstätten como finas agulhas nucleadas no interior da matriz 

ferrítica e não a partir da austenita não dissolvida e austenita alotriomórfa destacando os 

contornos de grãos ferríticos. Esses dois tipos de austenita são característicos de um 

resfriamento de uma microestrutura supersaturada em elementos de ligas sob altas taxas de 

resfriamento[3,13,14]. Como a temperatura de manutenção foi relativamente baixa (850°C), o 

crescimento difusional foi dificultado e a taxa de nucleação aumentada. Assim, rapidamente se 

formou a austenita alotriomórfa delimitando os contornos de grãos ferríticos e a austenita de 

Widmanstätten intragranular na forma de finas agulhas, o que pode ser observado sob um 

aumento maior na Figura 5.25. 

AB 
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Figura 5.22: Micrografia da amostra D21 (IM = 950°C) mostrando ilhas de austenita crescidas durante o 

tratamento térmico com pequenas estruturas austeníticas na forma de “braços” na interface austenita/ferrita e 

austenita de Widmanstätten. MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

 

Figura 5.23: Micrografia da amostra D21 (IM = 950°C) mostrando a austenita de Widmanstätten (destaque) 

crescida a partir da austenita pré-existente. MO – 200x. Behara II. AID UNS S32304. 
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Figura 5.24: Micrografia da amostra D22 (IM = 850°C) mostrando ilhas de austenita crescidas durante o 

tratamento térmico com pequenas estruturas austeníticas na forma de “braços” na interface austenita/ferrita e 

austenita de Widmanstätten. MO – 100x. Behara II. AID UNS S32304. 

 

Figura 5.25: Micrografia da amostra D22 (IM = 850°C) evidenciando a formação de austenita alotriomórfa (AA) 

e de Widmanstätten intragranular refinada (AWI). MO – 500x. Behara II. AID UNS S32304. 
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A fração de austenita medida para cada amostra do grupo 5 é apresentada na Figura 5.26. 

Observou-se novamente a mesma tendência apresentada pelas frações medidas nas amostras 

dos Grupos 3 e 4. A fração foi menor a 1150°C, aumentou até atingir um máximo em 950°C, e 

diminui até 850°C. Porém, nesse grupo, como a condição da microestrutura no início da etapa 

de resfriamento é parcialmente ferritizada, a fração final de austenita é sempre maior que a 

fração medida nas amostras completamente ferritizadas, uma vez que a 1300°C, no início do 

resfriamento, já havia uma fração de austenita de 16,97%. Assim, apesar da fração final de 

austenita ser maior no grupo 5, a fração de austenita reformada durante o resfriamento é sempre 

menor que nos grupos 3 e 4. Os valores medidos são apresentados na Tabela 5.2. 

 

Figura 5.26: Fração de austenita medida para cada amostra do Grupo 5. 

 

Tabela 5.2: Fração de austenita medida para cada amostra do Grupo 5 em função da IM. 
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5.5. Fração de Austenita x Dilatometria 

A Dilatometria é uma técnica usada para se explorar o campo das transformações de fases 

devido às alterações volumétricas que ocorrem nos materiais quando sofrem alguma 

transformação de fase. Esperava-se, portanto, a observação de expansões e contrações 

volumétricas que se destacariam em algum momento durante o aquecimento e resfriamento da 

liga UNS S32304 em altas temperaturas (condição favorável às transformações 

austenita/ferrita/austenita). Porém, em temperaturas relativamente elevadas (850°C a 1300°C), 

temperaturas estas de interesse neste trabalho, não se observou (como em aços carbono) 

contrações ou expansões bem definidas. O que se observou foram regiões onde existem muitos 

ruídos na curva dilatométrica. Como o campo de estabilidade de fases nas temperaturas 

isotérmicas de (850°C a 1150°C) não é um campo monofásico, a transformação da ferrita em 

austenita, durante o resfriamento, ocorre de forma contínua. Isso justifica o fato de não se 

observar uma alteração abrupta de volume como é comum em várias transformações de fases 

em ligas metálicas durante o resfriamento. A Figura 5.27 ilustra a curva dilatométrica obtida 

após o ensaio da amostra D12. 

 

Figura 5.27: Curva dilatométrica obtida após o ensaio da amostra D12 (1050°C - 200°C/s). L corresponde à 

variação de comprimento do CP. AID UNS S32304. 

Aquecimento 

Resfriamento 

Patamar 
isotérmico 

Resfriamento 
a 200°C/s 

Ferritização a 
1300°C 



 

63 

 

Apenas durante o aquecimento foi possível observar uma expansão volumétrica (círculo na 

Figura 5.27) característica de uma transformação de fase, entre 550°C e 600°C. Não foi 

estudado o motivo dessa expansão, pois não era um objetivo deste trabalho se analisar os 

fenômenos ocorridos durante o aquecimento em temperaturas inferiores a 1250°C.  

Como discutido nos tópicos anteriores, as frações de austenita seguiram uma determinada 

tendência. Tendo isso em vista, ajustou-se uma equação polinomial aos dados de fração de 

austenita medida para os Grupos 3, 4 e 5. Observou-se que as frações finais de austenita, para 

os tratamentos térmicos aplicados, seguiram uma tendência polinomial de segunda ordem 

conforme apresenta a Figura 5.28. Os polinômios são apresentados a seguir. As equações 5.2, 

5.3 e 5.4 correspondem, respectivamente aos grupos 3, 4 e 5. 

𝑦 = −0,0004𝑥2 + 0,8484𝑥 − 376,04                       Equação 5.2 

𝑦 = −0,0003𝑥2 + 0,6378𝑥 − 279,02                       Equação 5.3 

𝑦 = −0,0003𝑥2 + 0,5559𝑥 − 232,52                       Equação 5.4 

 

Figura 5.28: Fração final de austenita em função da temperatura para os grupos 3, 4 e 5. Ajuste polinomial de 

segunda ordem aplicado. 

O fato de que em todos os grupos um ajuste pôde ser realizado, mostrando uma mesma 

tendência, traz uma importante informação: independentemente de qualquer alteração nas 

variáveis envolvidas nos tratamentos térmicos realizados (taxa de resfriamento e nível de 
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ferritização inicial da microestrutura), as leis da termodinâmica expressas pelo diagrama de 

fases da Figura 5.11 são respeitadas em relação à tendência de reformação de austenita 

correlacionada com a diminuição da temperatura. Porém, a alteração de variáveis durante o 

tratamento térmico irá influenciar diretamente no valor final da fração de austenita, valor esse 

de suma importância para as propriedades mecânicas e de corrosão da liga[3,46,47].  

Se durante o aquecimento, a microestrutura é completamente ferritizada, a liga deve ser 

resfriada sob altas taxas de resfriamento de forma a induzir um alto grau de superresfriamento 

favorecendo assim uma alta taxa de nucleação, seguido de um tratamento isotérmico em uma 

temperatura termodinamicamente favorável à formação de austenita. Entretanto, um limite de 

temperatura deve ser respeitado, uma vez que em temperaturas relativamente baixas a taxa de 

nucleação será alta em detrimento da taxa de crescimento difusional, o que leva a uma menor 

quantidade de austenita reformada. 

Apesar de não se ter observado uma variação volumétrica bem definida, o comprimento inicial 

do corpo de prova sempre foi diferente do final, indicando que ocorreram transformações de 

fases. Portanto, com o objetivo de se relacionar a fração de austenita final com a variação do 

comprimento total do corpo de prova, construiu-se um gráfico de L/L0 (Deformação 

longitudinal do CP) em função da temperatura de tratamento isotérmica de manutenção. A 

Figura 5.29 apresenta esse gráfico. 

 

Figura 5.29: Deformação (dilatometria) experimentada pelo CP em função da IM para os grupos 3, 4 e 5. Ajuste 

polinomial de segunda ordem aplicado. 
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Como as transformações Austenita/Ferrita/Austenita geraram mudanças no volume das 

amostras, uma vez que o volume molar de cada uma das fases é diferente, sendo a ferrita a fase 

de maior volume molar, a diferença do comprimento final para o inicial diz respeito exatamente 

sobre as transformações de fase que ocorreram durante os tratamentos térmicos. Foi possível 

observar que em praticamente todas as amostras (exceto na amostra D17 - 950°C) o 

comprimento final do CP foi maior que o inicial. Isso ocorreu pois, o percentual de austenita 

final foi sempre menor do que o inicial ou bem próximo desse considerando os erros de 

medição, indicando que parte da austenita inicial transformada em ferrita no aquecimento não 

se reformou durante o resfriamento. Na amostra D17 foi medida uma fração de austenita 

consideravelmente maior que a inicial.  

Após um ajuste polinomial de segunda ordem dos dados medidos, observou-se que a 

deformação longitudinal dos CP’s em função da IM seguiu também uma tendência parabólica 

(porém com coeficiente angular positivo) assim como a fração da austenita com a variação da 

IM, comprovando que a variação do comprimento do CP está diretamente relacionada às 

transformações de fases ocorridas na liga UNS S32304 durante os tratamentos térmicos. 

Esse é um dado de grande interesse para a aplicação dessa liga em soldagem, uma vez que 

quanto maior a quantidade de austenita reformada na região da solda (tomando a liga base como 

uma microestrutura balanceada com aproximadamente 50% de austenita) menor será a tensão 

residual devido à expansão volumétrica, tendo em vista que a região soldada terá um percentual 

de ferrita maior que o metal base. A Figura 5.30 mostra que existe uma relação linear entre a 

deformação experimentada pelo CP (o que pode ser um indicativo da tensão residual que um 

ponto da junta soldada pode experimentar devido às transformações de fase geralmente 

ocorridas em um processo de soldagem desse aço) e a quantidade de austenita final. 
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Figura 5.30: Deformação (dilatometria) experimentada pelo CP em função da fração final de austenita para os 

grupos 3, 4 e 5. Ajuste linear aplicado. 

5.6. Efeito dos Ciclos Térmicos na Precipitação de Nitretos de Cromo 

Durante a análise das amostras tratadas termicamente observou-se a formação de estruturas 

semelhantes, quanto à forma, a nitretos de cromo precipitados no interior da matriz ferrítica. 

Em grande parte das amostras essas estruturas foram observadas (via MO). Nas amostras com 

maior fração final de austenita ou com estruturas austeníticas muito refinadas, os possíveis 

precipitados não puderam ser observados.  

A Figura 5.31 apresenta algumas amostras de grupos diferentes e evidencia a presença de um 

arranjo de linhas escuras com forma semelhante a nitretos de cromo precipitados na matriz 

ferrítica. Segundo Lodoño[3], nos aços inoxidáveis que não têm na sua composição química 

elementos com uma alta capacidade de formação de nitretos (Ti, Nb ou V), o limite de 

solubilidade do nitrogênio é dado pelo equilíbrio entre a matriz e o Cr2N. Portanto, quando o 

teor de nitrogênio supera esse limite, a liga se torna termodinamicamente instável e nitretos 

podem precipitar entre 600oC e 1050°C[48], ou a partir de uma matriz ferrítica supersaturada 

resfriada rapidamente. Os nitretos de cromo precipitam por nucleação e crescimento, seguindo 

uma curva de cinética do tipo “C”. A nucleação se dá nas discordâncias, inclusões, contornos 

de grão (/) e interfaces (/). A cinética de precipitação é altamente dependente da 

temperatura, da composição química da liga e da sua história térmica[3]. 
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Figura 5.31: Micrografias ópticas das amostras (a) D8, (b) D11, (c) D16 e (d) D19 evidenciando (setas vermelhas) 

a presença de estruturas na forma de “linhas” escuras semelhantes a nitretos de cromo precipitados na matriz 

ferrítica. AID UNS S32304. 

Nos AID’s, bastonetes de Cr2N, ou plaquetas de CrN precipitam a partir da ferrita. Durante o 

resfriamento a partir do campo ferrítico, ocorre uma competição entre a precipitação de 

austenita e de nitretos de cromo. Se a quantidade de austenita formada for próxima à do valor 

de equilíbrio, praticamente todo o nitrogênio estará dissolvido nela. Como consequência, a 

quantidade de nitretos de cromo precipitados na ferrita é praticamente nula. Por outro lado, se 

a precipitação da austenita for retardada ou inibida, a ferrita torna-se supersaturada em 

nitrogênio, favorecendo a precipitação de nitretos de cromo[3], o que foi observado neste 

trabalho, uma vez que o tamanho de grão ferrítico grosseiro dificultou a reformação da austenita 

levando à precipitação de uma grande quantidade de nitreto de cromo em várias amostras. 

Diante da possibilidade da presença de precipitados de nitreto de cromo na microestrutura, uma 

análise via MET foi realizada na amostra D1 (amostra completamente ferritizada e resfriada a 

200°C/s até a temperatura ambiente), pois nessa amostra foi observada a maior concentração 

destes emaranhados de linhas na matriz ferrítica. A Figura 5.32 apresenta uma micrografia da 
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amostra D1 mostrando que em praticamente toda a matriz ferrítica foram observadas as 

estruturas citadas. 

 

Figura 5.32: Micrografia da amostra D1 evidenciando a formação de um emaranhado de linhas escuras na matriz 

ferrítica. MO – 200x. Behara II. AID UNS S32304. 

Os resultados das análises via MET revelaram a presença de estruturas na forma de pequenas 

agulhas na matriz ferrítica, forma esta característica dos nitretos de cromo[4,33]. A Figura 5.33 

apresenta a micrografia. Não foi possível a observação do arranjo de linhas observado via MO, 

uma vez que as dimensões extremamente reduzidas da amostra preparada no FIB não 

permitiram tal observação. Esse arranjo observado ao MO ocorreu, pois, os nitretos de cromo 

precipitam em contornos de subgrãos formados pelo alinhamento de discordâncias na matriz 

ferrítica durante um resfriamento rápido. Para que a presença de nitretos de cromo fosse 

confirmada foi realizada uma análise por difração de elétrons para que os padrões de difração 

fossem comparados com os padrões teóricos do nitreto de cromo (Cr2N ou CrN). A Figura 5.34 

apresenta o perfil de interferências construtivas de difração medido em uma área que engloba 

uma estrutura acicular escura e parte da matriz ferrítica. 
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Figura 5.33: Micrografia eletrônica de transmissão da amostra D1 (preparada via FIB) mostrando várias estruturas 

na forma de pequenas agulhas precipitadas na matriz ferrítica. AID UNS S32304. 
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Figura 5.34: Perfil de interferências construtivas de difração obtido por MET da amostra D1. AID UNS S32304. 

Como foram observadas duas projeções características distintas na Figura 5.34 com alguns 

pontos sobrepostos, avaliou-se a quais estruturas elas correspondiam. Logo, a Figura 5.35 

mostra um perfil de difração e sua imagem de espalhamento elástico correspondente, indicando 

que os pontos de interferência construtiva são correspondentes aos pontos de maior brilho na 

imagem. Observou-se que (Figura 5.35) os pontos com maior brilho correspondem aos nitretos 

de cromo em forma de agulha e a partes da matriz. Dessa forma, os pontos da Figura 5.35(a) 

correspondem a planos da matriz ferrítica e do Cr2N, o que pôde ser confirmado pela indexação 

dos padrões de difração no software JEMS (Figura 5.36). Assim as posições de interferência 

construtiva de maior intensidade (maior brilho) da matriz ferrítica são muito próximas das 

posições equivalentes do Cr2N.  
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Figura 5.35: (a) Perfil de interferências construtivas de difração da amostra D1 obtido por MET e (b) imagem do 

espalhamento elástico correspondente a esses padrões. AID UNS S32304. 

 

Figura 5.36: (a) Perfil de interferências construtivas de difração obtido via MET para a amostra D1 e (b) imagem 

dos padrões de difração teóricos da ferrita (Eixo de Zona [116]) obtidos no software JEMS. AID UNS S32304. 

A partir da análise apresentada na Figura 5.36 verificou-se que os padrões de difração obtidos 

via MET correspondem aos padrões de difração da ferrita do eixo de zona [116]. As setas na 

Figura 5.37 indicam os pontos equivalentes em cada imagem. Porém, alguns pontos (círculos 

vermelhos) que aparecem na Figura 5.36(a) não correspondem aos padrões da ferrita. Logo, 

esses pontos correspondem a planos do precipitado observado na matriz, como já comentado 

na discussão da Figura 5.35. Sendo assim, verificou-se, como mostra a Figura 5.36, a 
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correspondência desses pontos com os padrões de difração teórico do Cr2N. Os padrões 

observados corresponderam ao eixo de zona [203] do Cr2N. Existe uma pequena distorção na 

comparação das imagens, erro atribuído à calibração do próprio microscópio eletrônico. As 

setas na Figura 5.37 indicam os pontos equivalentes em cada imagem. 

 

Figura 5.37: (a) Perfil de interferências construtivas de difração obtido via MET para a amostra D1 e (b) imagem 

dos padrões de difração teóricos Cr2N (Eixo de Zona [203]) obtidos no software JEMS. AID UNS S32304. 

Nessa mesma amostra D1 foi realizada uma análise via EBSD para a identificação de Cr2N e 

CrN precipitados na matriz ferrítica. A Figura 5.38 apresenta os resultados. 

 

Figura 5.38: Resultados de EBSD: (a) Contraste de banda de uma região de ponto triplo da amostra D1 e (b) 

indexação correspondente a CrN (pontos verdes) e Cr2N (pontos vermelhos) dessa região. AID UNS S32304. 
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Foi confirmada a presença dos dois tipos de nitretos de cromo citados, principalmente nos 

contornos de grão, região favorável à precipitação e crescimento desses nitretos. No interior do 

grão não foi identificada a presença de nitretos em grande quantidade como mostra a Figura 

5.38, uma vez que a resolução do microscópio eletrônico de varredura no qual foi realizada a 

análise via EBSD não era suficiente para tal análise. Segundo Hertzman et al.[43], a precipitação 

do CrN nesses AID’s pode ser explicada pela baixa energia de ativação para a sua nucleação na 

ferrita, devido à relação de orientação favorável entre as duas fases. Porém, para as séries 

padrões dos AID’s, a qualquer temperatura o CrN é termodinamicamente menos estável que o 

Cr2N e menos estável que a austenita[3]. As propriedades mecânicas dos AID’s são fortemente 

afetadas pela precipitação dos nitretos. Essa precipitação pode levar a uma redução significativa 

da tenacidade[48-53]. 

Portanto, a supersaturação da ferrita em nitrogênio e o crescimento do grão ferrítico em altas 

temperaturas são condições extremamente favoráveis à precipitação, principalmente, de Cr2N 

durante o resfriamento da liga UNS S32304. 
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6. CONCLUSÕES 

Após as análises e avaliação dos efeitos de variáveis de processamento térmico nas 

transformações de fase ferrita-austenita do aço inoxidável duplex UNS S32304 submetido a 

ciclos térmicos variados, concluiu-se que: 

1- A temperatura de pico de 1250°C aplicada à liga por 10 minutos não leva à ferritização 

completa da microestrutura. No entanto, a temperatura de pico de 1300°C aplicada por 10 

minutos resulta numa microestrutura completamente ferritizada de grãos grosseiros equiaxiais. 

Mesmo sob uma alta taxa de resfriamento (200°C/s) a partir da microestrutura completamente 

ferritizada, a austenita é reformada nos contornos de grãos ferríticos e inclusões da matriz; 

2- Os grãos ferríticos crescem à medida que as lamelas de austenita pré-existente são 

dissolvidas. O tamanho médio dos grãos ferríticos, mantidos na temperatura de 1300°C, é 

proporcional à raiz quadrada do tempo (s); 

3-  A taxa de resfriamento (alta = 200°C/s ou baixa = 2°C/s) altera fortemente a morfologia da 

austenita reformada durante o resfriamento. Sob altas ou baixas taxas, a austenita se forma na 

seguinte sequência em função do abaixamento da temperatura: primeiramente como austenita 

alotriomórfa, seguida pela austenita de Widmanstätten e, por fim, como austenita intragranular. 

Sob um alto grau de superresfriamento (taxa de resfriamento elevada) a taxa de nucleação da 

austenita é aumentada, porém, o menor tempo em temperaturas elevadas torna a difusão cada 

vez mais desfavorecida durante o resfriamento. Se o grau de superresfriamento é diminuído 

(taxa de resfriamento baixa) a taxa de nucleação também diminui. Porém, o crescimento 

difusional da austenita é favorecido nas temperaturas mais elevadas durante o resfriamento. Se 

o resfriamento é iniciado a partir de uma microestrutura completamente ferrítica, a fração final 

de austenita aumenta à medida em que se aumenta a taxa de resfriamento. A fração final de 

austenita sempre segue a mesma tendência (polinomial de ordem 2) em função da temperatura 

isotérmica de manutenção: a fração de austenita reformada aumenta à medida que se diminui a 

temperatura de isoterma de 1150°C até 950°C e diminui de 950°C até 850°C, 

independentemente da taxa de resfriamento e do nível de ferritização (durante o aquecimento) 

da microestrutura. 

4- Se durante o aquecimento a austenita não é completamente dissolvida, a reformação da 

austenita ocorre preferencialmente a partir da interface austenita/ferrita (pré-existente) em 

forma de pequenos “braços” em função das perturbações na interface (dependendo da taxa de 
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resfriamento). A fração final de austenita será maior nesse caso, onde a condição 

microestrutural inicial (antes do resfriamento) é parcialmente ferritizada. 

5- Durante o aquecimento da liga UNS S32304 a temperaturas elevadas, a matriz ferrítica se 

torna supersaturada em elementos de liga gamagêneos, principalmente em N, à medida que 

ocorre a dissolução da austenita. Logo, nitretos de cromo precipitam nos contornos de grãos e 

subcontornos da matriz ferrítica durante o resfriamento. Quanto maior o nível de ferritização 

da microestrutura, maior será a quantidade de nitretos de cromo formada durante o 

resfriamento, mesmo sob taxas de resfriamento mais lentas. Os nitretos de cromo podem ocorrer 

na forma de Cr2N ou CrN, sendo esta última, sua forma menos estável e, portanto, menos 

comum. Uma extensa precipitação de nitretos de cromo faz com que a fração final de austenita 

seja diminuída. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS 

1- Estudo das transformações de fases durante o aquecimento da liga UNS S32304 sob 

diferentes taxas de aquecimento utilizando-se um dilatômetro de têmpera; 

2- Estudo, via EBSD 3D, dos efeitos do processamento térmico nas transformações de fase 

ferrita/austenita da liga UNS S32304; 

3- Estudo, via TEM, das relações cristalográficas entre nitretos de cromo/ferrrita/austenita 

precipitados durante o resfriamento da liga UNS S32304 na condição completamente 

ferritizada. 

4- Efeito da fração e de diferentes morfologias de austenita sobre propriedades mecânicas 

básicas, tenacidade à fratura, fadiga e resistência à corrosão da liga UNS S32304. 
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