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RESUMO 

 

Os aços inoxidáveis duplex são utilizados em larga escala para a fabricação de 

componentes fundidos de bombas centrífugas que são aplicados em plataformas 

“offshore”. As operações numa plataforma podem ocorrer na faixa de 300 a 500 °C, 

em que é possível a precipitação de fases deletérias, sendo uma delas a fase alfa 

linha (α’) que tem sua precipitação acentuada a temperatura de 475 °C. Esta fase 

provoca uma diminuição brusca na resistência à corrosão e a perda das propriedades 

mecânicas do material. Portanto, no presente trabalho foi avaliada a susceptibilidade 

à corrosão dos aços inoxidáveis duplex fundidos ASTM A890/A 890M Grau 3A e Grau 

1B após diferentes tempos de envelhecimento a temperatura de 475 °C, fazendo uma 

comparação entre os dois aços em função da presença de cobre como elemento de 

liga acrescido ao aço de grau 1B. Os corpos de prova ensaiados passaram por 

tratamento térmico a temperatura de 475 °C nos tempos de 2, 10, 50 e 100 horas e 

foram resfriados em água. Foi realizada a caracterização microestrutural e o ensaio 

de dureza Brinell nos corpos de prova tratados. Os ensaios eletroquímicos realizados 

foram o monitoramento do potencial de circuito aberto; polarização potenciodinâmica 

anódica; polarização potenciodinâmica cíclica;espectroscopia de impedância 

eletroquímica utilizando um eletrólito de 

NaCl 0,68 mol/dm3 com o intuito de simular uma concentração próxima à da água do 

mar. A temperatura crítica de pite foi determinada utilizando um eletrólito de NaCl 1M 

segundo a norma ASTM G150-13. Nas caracterizações microestruturais observou-se 

a estrutura bifásica dos materiais compostas por uma matriz ferrítica com ilhas de 

austenita em proporções equivalentes. Os ensaios de dureza mostraram aumento 

gradual da dureza do material com o aumento do tempo de tratamento para ambos os 

aços. Os ensaios eletroquímicos indicaram que, para o aço estudado 1B, a amostra 

que sofreu tratamento térmico durante 50h apresentou uma maior resistência à 

corrosão e uma maior temperatura crítica de pite, já para o aço 3A a amostra tratada 

termicamente por 100h mostrou melhores resultados de resistência à corrosão e maior 

temperatura crítica de pite. 

 

Palavras-chave: Resistência à corrosão; Aço inoxidável duplex fundido e fase alfa 

linha. 

 



ABSTRACT 

 

Duplex stainless steels are used in wide scale for the manufacture of cast components 

of centrifugal pumps that are applied in offshore platforms. The operations in a platform 

may take place in the range of 300 to 500 °C, wherein the precipitation of harmful 

phases is possible, being one of them the line alfa phase (α’) that it has its 

accentuated precipitation the temperature of 475°C. This phase causes a sudden 

reduction in corrosion resistance and mechanical properties of the material. Therefore, 

in the presente work the susceptibility to corrosion of cast duplex stainless steels ASTM 

A890/A 890M Grade 3A and grade 1B was evaluated after different aging times at 475° 

C, making a comparison between two steel due to the presence of copper as an 

alloying element added to steel of grade 1B. The specimens tested passed through 

heat treatment at a temperature of 475° C for times of 2, 10, 50 and 100 hours followed 

by a water quenching. The microstructural characterization and the Brinell hardness 

test were carried out in the treated specimens. The electrochemical tests performed 

were the monitoring of the open circuit potential; Anodic potentiodynamic polarization; 

cyclic potentiodynamic polarization; electrochemical impedance spectroscopy using 

an electrolyte of NaCl 0.68 mol/dm3 in order to simulate a concentration close to 

seawater. The critical pitting temperature was determined using an electrolyte NaCl 1 

M according to the standard ASTM G150-13. In the characterizations microstructural 

it was observed the structure of two-phase materials consisting of a ferritic matrix with 

islands of austenite in equivalent proportions. The hardness tests had shown gradual 

increase of the hardness of the material with the increase of the treatment time for both 

steels. The electrochemical tests indicated that, for the studied steel 1B, the sample 

that underwent heat treatment for 50 h presented a greater corrosion resistance and a 

higher critical pitting temperature, already for the steel 3A, the sample heat treated for 

100h showed better results of corrosion resistance and higher critical pitting 

temperature. 

 

Keywords: Corrosion resistance; Cast duplex stainless steel and alpha prime phase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na área de materiais a corrosão é um dos principais temas de estudo. Isso se 

deve ao fato dos materiais sofrerem esse fenômeno de forma natural e espontânea, 

ocasionando perdas diretas e indiretas, tanto no âmbito social como no econômico. 

Um dos setores industriais que mais sofrem com essas perdas é o setor petroquímico, 

principalmente em função do ambiente no qual os materiais estão expostos.  

Neste contexto, as indústrias do ramo do petróleo podem ser citadas como 

grandes interessadas nas pesquisas e no desenvolvimento de novos materiais e 

tecnologias. Em 2008, iniciou-se no Brasil a produção de petróleo em uma região 

denominada de pré-sal que possui como principal característica uma larga camada de 

sal que pode chegar a 2000 metros de espessura e encontrar-se até 7000 metros de 

profundidade, havendo assim, uma exposição a um ambiente com elevada 

concentração de íons cloretos e uma alta variação de temperatura [1].  

O ambiente ao qual o material está exposto é de grande importância para o 

estudo da corrosão. Esse ambiente pode influenciar na cinética da reação 

eletroquímica, fazendo com que o material se desgaste mais rapidamente [2]. Os aços 

inoxidáveis duplex são ligas metálicas de grande interesse para a indústria 

petroquímica, pois possuem uma excelente resistência à corrosão e boas 

propriedades mecânicas. Esta combinação de propriedades tem popularizado o seu 

uso nesses ambientes altamente agressivos [3]. 

Os aços inoxidáveis duplex (AID) surgiram na França na década de 30 com o 

objetivo de substituir os aços inoxidáveis austeníticos que sofriam corrosão 

intergranular rapidamente. Na década de 50, a escassez de níquel incentivou o 

aperfeiçoamento dos aços duplex. Essas modificações que vão desde a sua 

composição química até as tecnologias usadas na sua produção fez do AID uma das 

principais ligas de interesse industrial e acadêmico. Sua microestrutura bifásica, 

composta por uma matriz ferrítica e pela fase austenitíca precipitada, em proporções 

equivalentes, lhe concedem tais características [4,5]. Equipamentos como bombas de 

injeção de alta performance, empregadas nas plataformas offshore são fabricados 

com aço inoxidável duplex fundido. As bombas de alta performance operam fluidos 
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com uma alta percentagem de cloretos e em faixas de temperaturas que podem variar 

até 500 °C [6]. 

Apesar das suas excelentes propriedades e de seu ótimo desempenho em 

diferentes aplicações, os AID quando expostos a temperaturas elevadas podem sofrer 

diminuição da sua resistência à corrosão e resistência mecânica. Tais perdas se 

devem ao fato de haver a precipitação de fases secundárias indesejáveis que se 

formam quando o AID é exposto a temperaturas que variam de 300 – 1100 °C. Uma 

dessas fases deletérias é a fase alfa linha (α’) que pode ser formada quando o material 

se encontra com temperatura na faixa de 280 – 500 °C. A formação dessa fase 

enriquecida em cromo cujo efeito é mais pronunciado a 475 °C pode provocar uma 

diminuição da resistência à corrosão e um aumento da dureza do material [7]. 

Devido a estes fatores, o presente trabalho se propôs a avaliar o nível de 

comprometimento da resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex fundidos 

Grau 1B e 3A, tratados termicamente a temperatura de 475 °C com diferentes tempos 

de tratamento. Tais aços possuem como principal diferença a presença de cobre como 

elemento de liga no aço inoxidável duplex fundido Grau 1B e ausência do mesmo no 

aço inoxidável duplex fundido Grau 3A. Os aços em estudo foram cedidos pela 

empresa SULZER BRAZIL S/A divisão Fundinox e são utilizados na parte estrutural 

de plataformas offshore e constituem os componentes fundidos como bombas de 

injeção, bombas boosters e bombas de incêndio.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a susceptibilidade à corrosão dos aços inoxidáveis duplex fundidos 

ASTM A890/A 890M Grau 3A e Grau 1B com diferentes tempos de envelhecimento a 

temperatura de 475 °C.  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Verificar a influência do tempo de envelhecimento sobre a precipitação 

da fase deletéria α’ através de métodos indiretos, como a variação do 

comportamento mecânico e eletroquímico dos materiais; 

 Verificar a influência do cobre na precipitação da fase deletéria α’ e na 

resistência à corrosão dos aços investigados, havendo assim uma 

comparação entre os aços e verificando qual deles possui uma melhor 

resistência à corrosão; 

 Caracterizar a microestrutura do material e relacionar às mudanças no 

comportamento eletroquímico das amostras; 

 Avaliar as propriedades mecânicas através do ensaio de dureza Brinell, 

correlacionando o tempo de tratamento com a dureza do material; 

 Encontrar a temperatura crítica de pite média para cada um dos aços 

analisados. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Aços Inoxidáveis 

 

Os aços inoxidáveis têm como principal característica a presença do elemento 

cromo em sua composição química. Esse elemento tem que estar presente na 

concentração mínima de 12% (em peso). A adição de outros elementos de liga como 

o molibdênio e o níquel também caracterizam um aço inoxidável. O teor dos elementos 

de liga, inclusive do carbono influenciam na microestrutura desses aços. De acordo 

com essa microestrutura os aços inoxidáveis podem ser classificados principalmente 

como ferríticos, austeníticos, martensíticos, duplex e endurecidos por precipitação 

[8,9]. 

Devido a suas boas propriedades mecânicas e a sua alta resistência à corrosão os 

aços inoxidáveis desempenham um papel importante para a engenharia, tendo uma 

alta aplicabilidade em diversos setores industriais [8].  

 

3.2 Aços Inoxidáveis Duplex 

 

Nos últimos anos houve um crescente interesse pelo estudo e desenvolvimento 

dos aços inoxidáveis duplex que são ligas que se caracterizam por apresentarem uma 

matriz composta de ferrita de estrutura Cúbica de Corpo Centrado (CCC) e austenita 

de estrutura Cúbica de Face Centrada (CFC), geralmente na proporção de 1:1, como 

mostrado na figura 1 [10]. Por apresentarem uma combinação entre elevada 

resistência mecânica e resistência à corrosão, os duplex passaram a ser mais 

utilizados ao longo dos anos, principalmente em aplicações industriais que exigem 

maior resistência à oxidação e tenacidade adequada [4,7,8,11]. 

Estas ligas são baseadas no sistema Fe-Cr-Ni que possuem aproximadamente 

em sua composição química entre 22 e 28% de cromo, 2 e 8% de níquel, 0,2 e 5% de 

molibdênio e teores menores que 0,5% de carbono, podendo ainda ter pequenas 

adições de nitrogênio, cobre, tungstênio, manganês e silício. [11] 
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Figura 1 - Microestrutura típica de um aço inoxidável duplex. 

 

Fonte: MIDORE, S.H, 2011 [10]. 

 

A combinação desses elementos confere aos aços inoxidáveis duplex uma 

estabilidade química em ambientes salinos, como a água do mar, por este motivo uma 

grande parcela das aplicações dos aços inoxidáveis duplex está no setor 

petroquímico, sendo utilizadas principalmente na fabricação de equipamentos como 

vasos de pressão, bombas de injeção, tubulações de água produzida e injetada, 

evaporadores de água, trocadores de calor entre outros. A tabela 1 mostra outros 

setores industriais no qual o aço inoxidável duplex é aplicado [4,12]. Em todas essas 

aplicações pode-se verificar a exposição desse material a ambientes agressivos, com 

variações de temperatura e pressão. Tais aspectos faz com que haja um maior 

desgaste desses equipamentos e tubulações, principalmente quando nos referimos à 

corrosão.  
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Tabela 1 - Principais aplicações dos aços inoxidáveis duplex. 

PRE – Índice Equivalente de Resistência ao Pite. 

 

Fonte: Nunes, E.B, 2009 [4]. 

 

3.2.1 Aços Inoxidáveis Duplex Fundidos 

 

As peças fundidas de aço inoxidável duplex são empregadas com o objetivo de 

resistir à ação corrosiva de soluções aquosas. Todas as peças de aço inoxidável 

fundido resistente à corrosão contêm uma percentagem em peso de cromo acima de 

12% e níquel de 1 a 30%, além de um teor de carbono que se situa abaixo de 0,2%. 

Esses aços fundidos obedecem, de modo geral, às composições dos tipos 

trabalhados como pode-se verificar na tabela 2 [11,13]. 

Assim como os aços inoxidáveis duplex trabalhados, os aços inoxidáveis 

duplex fundidos apresentam um ótimo desempenho em serviço, porém o processo de 

obtenção de uma peça fundida é bastante difícil, devido ao fato da metalurgia física 

desse sistema ser muito complexa. Logo, para se obter uma peça através do processo 

de fundição é necessário exercer um controle eficaz sobre a precipitação de fases 

deletérias durante o resfriamento de solidificação, pois esses intermetálicos reduzem 

a tenacidade do material [12]. 
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Tabela 2 - Composição Química de referência dos aços inoxidáveis fundidos. 

 

Fonte: ASTM A890/ A890M, 2007 [13]. 

 

3.2.2 Propriedades Físicas e Resistência Mecânica 

 

Algumas propriedades físicas dos aços inoxidáveis duplex que se destacam é 

o fato dele ser ferromagnético devido à presença de ferrita, possuírem maior 

condutividade térmica que a dos aços inoxidáveis austeníticos e apresentarem 

coeficiente de expansão térmica próximo aos dos aços inoxidáveis ferríticos [14]. Sua 

resistência ao escoamento é maior que a dos aços inoxidáveis austeníticos. Um ponto 

a ser destacado, é que o correto balanceamento microestrutural entre as fases ferrita 

e austenita é essencial para as boas propriedades mecânicas dessas ligas [14,15].  A 

tabela 3 mostra algumas propriedades mecânicas dos aços inoxidáveis duplex [16]. 
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Tabela 3 - Propriedades mecânicas de algumas ligas de aço inoxidável duplex. 

 

Fonte: Esteban, Iza-Mendia e Gutierrez, 2007 [16]. 

 

3.3 Microestrutura dos aços inoxidáveis duplex 

 

Os aços inoxidáveis duplex possuem microestrutura bifásica composta por 

proporções aproximadamente iguais de ferrita (α) e austenita (γ), o que caracteriza 

esse aço possuir ótimas propriedades, tanto mecânicas, como de resistência à 

corrosão. Normalmente, as ligas duplex possuem uma razão de elementos 

ferritizantes maior que de elementos austenitizantes, resultando em uma solidificação 

completamente ferrítica de acordo com o diagrama pseudobinário da figura 2 

[8,9,14,17,18,19]. 

 

Figura 2 - Seção do diagrama ternário Fe-Cr-Ni para 70% Fe. 

 
Fonte: Menezes, J.W, 205 [19]. 
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Analisando o diagrama acima observa-se que em altas temperaturas o AID 

permanece completamente ferrítico (acima da linha solvus da ferrita) e com o 

resfriamento da liga há a nucleação e crescimento da austenita (abaixo da linha solvus 

da ferrita), tendo a temperatura ambiente uma liga com estrutura bifásica 

ferrita/austenita [14,15]. 

Em uma estrutura duplex, a decomposição de ferrita em austenita (α→γ) ocorre 

em grande parte por um processo difusional de nucleação e crescimento em 

temperaturas elevadas. O balanço dessas fases depende da composição química e 

do processamento térmico e mecânico ao qual a liga é submetida. Logo, o ajuste dos 

elementos químicos durante a fabricação da liga é de extrema importância, havendo 

cuidado com o acréscimo de cada elemento, tanto os ferritizantes quanto os 

austenitizantes, além do cuidado com o resfriamento para que não haja formação de 

fases deletérias [19,20]. 

 

3.3.1 Influência dos Elementos de Liga 

 

Os elementos de liga são elementos químicos adicionados aos aços que podem 

trazer alterações benéficas ou não, dependendo da percentagem acrescida a esse 

aço [21]. 

Nos aços inoxidáveis duplex os elementos de liga também contribuem para o 

correto balanço das fases devido à estabilização das mesmas. Nesses aços é preciso 

um cuidado com o teor desses elementos, particularmente Cr, Mo, Ni e N, pois suas 

interações são bastante complexas. Logo para atingir uma microestrutura estável, 

sem alterações das suas propriedades e que atendam adequadamente ao 

processamento e fabricação desses materiais, devem ser levadas em consideração 

as proporções de cada um desses elementos de liga [22,23]. 

Os elementos químicos como o Cr, Mo, Mn, Cu e Nb que possuem raios atômicos 

próximos ao do ferro ocupam o lugar de um átomo de ferro na rede cristalina, 

encontrando-se em soluções sólidas substitucionais. Já os elementos químicos com 

menores raios atômicos que o do Fe, como o C e o N, formam soluções sólidas 

intersticiais, ou seja, ocupa os interstícios tetraedrais, para a ferrita que possui célula 

unitária do tipo cúbica de corpo centrado (CCC), e octaedrais, para a austenita que 
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possui célula unitária do tipo cúbica de face centrada (CFC), facilitando também a 

difusão desses elementos [4]. 

Os aços inoxidáveis duplex são ligas do sistema Fe-Cr-Ni sendo esses elementos 

de grande importância para as propriedades desse material. O ferro atua diretamente 

no mecanismo de resistência por solução sólida, aumentando a solubilidade do 

carbono no níquel consequentemente melhorando a resistência a altas temperaturas 

[24]. Já o cromo que é um elemento ferritizante é o elemento mais importante dos 

aços inoxidáveis. Quando empregados em pequenas quantidades ele apenas 

aumenta a resistência mecânica do material, já uma maior quantidade desse elemento 

melhora a resistência à corrosão devido à formação de um filme passivo de óxido de 

cromo que serve como uma barreira protetora do metal em contato com o meio, mas 

essa quantidade tem que ser controlada, pois um excesso de cromo pode favorecer a 

formação de fases deletérias como a fase sigma [2,4,23,24]. O níquel é um elemento 

considerado forte estabilizador da austenita, este elemento geralmente aumenta a 

ductilidade, tenacidade, soldabilidade e resistência à corrosão dos metais, porém seu 

uso é restrito, pois seu valor comercial é alto [23,24]. Outros elementos químicos que 

merecem destaque são o molibdênio que além de ser um elemento ferritizante, possui 

papel importante na passivação dos aços inoxidáveis duplex, aumentando a 

resistência à corrosão por pite e por frestas, principalmente em meios contendo íons 

cloretos, pois a camada passiva de oxido de cromo nesse meio é pouco estável, e o 

nitrogênio que também aumenta a resistência à corrosão por pite e por ser um 

elemento estabilizador da austenita, aumenta a tenacidade do aço [23,24,25]. 

 

3.3.2 Tratamentos Térmicos 

 

 Tratamentos térmicos são um conjunto de operações de aquecimento e 

resfriamento, sobre condições controladas de tempo, temperatura, velocidade de 

resfriamento e atmosfera o qual os metais são submetidos com o objetivo de conferir-

lhes características determinadas ou alterar suas propriedades. Os principais 

objetivos dos tratamentos térmicos são [27,28]: 

 Remoção de tensões internas (oriundas de esfriamento desigual, trabalho 

mecânico ou outra causa);  

 Aumento da resistência mecânica;  

 Aumento ou diminuição da dureza;  
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 Melhora da resistência ao desgaste;  

 Melhora da resistência à corrosão;  

 Melhora da ductilidade;  

 Melhora da usinabilidade;  

 Melhora das propriedades de corte;  

 Melhora da resistência ao calor;  

 Modificação das propriedades elétricas e magnéticas. 

Na maioria das vezes a obtenção da melhora de uma ou mais propriedades é 

conseguida mediante o prejuízo de outras. Uma das possíveis consequências de 

alguns tratamentos térmicos é a precipitação de fases secundárias indesejadas que 

podem causar perdas das propriedades mecânicas e de resistência à corrosão dos 

metais [29]. 

 

3.3.2.1 Tratamento térmico de solubilização 

 

 O tratamento térmico de solubilização foi realizado pela indústria fornecedora 

dos materiais estudados. Este tratamento foi realizado novamente no laboratório de 

pesquisas em corrosão da Universidade Federal do Ceará com o intuito de solubilizar 

a fase deletéria austenita secundária que se encontrava presente nas amostras 

recebidas. 

 A tabela 4 mostra a temperatura de solubilização recomendada pela norma 

ASTM A890/ A890M de algumas ligas de aços inoxidáveis duplex fundidos e a sua 

forma de resfriamento para que haja a solubilização das fases secundárias que se 

formaram durante o processo de resfriamento na fundição da liga [13]. 

 

Tabela 4 – Temperatura de solubilização das ligas de aço inoxidável duplex fundido. 

Aço Tratamento Térmico 

1B 
Temperatura mínima de 1040°C e 

resfriamento rápido em água. 

3A 
Temperatura mínima de 1070°C e 

resfriamento rápido em água. 

Fonte: Norma ASTM A890/ A890M [13]. 
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3.3.3 Precipitação de Fases Secundárias 

 

 Devido à alta quantidade de elementos de liga, os aços inoxidáveis duplex 

constituem a temperatura ambiente em sua forma solubilizada sistemas 

termodinamicamente metaestáveis, já que sua estabilidade se dá a temperaturas 

elevadas. Logo a tendência termodinâmica desses aços de buscar o equilíbrio, ou 

seja, um estado de maior estabilidade para esses metais os levam a precipitação de 

fases secundárias, diante de qualquer mudança desse estado metaestável [12,30]. 

Essas mudanças podem ocorrer quando o aço inoxidável duplex é exposto a 

temperaturas na faixa de 300 – 1100 °C seja através de operações como os 

tratamentos térmicos ou nas soldagens [30].  

 Segundo PARDAL, CHANDRA, POHL ET AL as mudanças estruturais que 

ocorrem nos aços inoxidáveis duplex após sofrerem tratamentos térmicos estão 

relacionadas à fase ferrita que possui um tamanho de parâmetro de rede menor que 

o da fase austenita fazendo com que sua taxa de difusão seja cerca de 100 vezes 

mais rápida do que a da fase austenita. Além disso, a ferrita é uma fase rica em cromo 

e molibdênio, que são elementos formadores de grande parte das diferentes fases 

secundárias. Na figura 3 vê-se o diagrama esquemático Tempo-Temperatura-

Transformação (TTT) que mostra de forma resumida as faixas de temperatura de 

precipitação das fases secundárias para as ligas de aços inoxidáveis duplex, além da 

influência de diferentes elementos de liga para a precipitação de cada uma dessas 

fases [34].  

 A figura 4 mostra o diagrama de precipitação dos aços duplex 2205; 

2304 e o superdupex 2507, onde podemos observar as fases formadas em cada 

temperatura de tratamento versus o tempo de envelhecimento desse aço.  
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Figura 3 – Diagrama esquemático Tempo-Temperatura-Transformação para aço 

inoxidável duplex. 

 

Fonte: COLPAERT.H, 2008 [33]. 

 

Figura 4 - Curvas Tempo-Temperatura-Transformação de precipitação das fases 

intermetálicas dos aços inoxidáveis duplex 2205, 2304 e superduplex 2507. 

 

Fonte: ASSIS,K.S., 2011 [34]. 

 

A tabela 5 resume as principais características de algumas das fases mais 

comuns que podem precipitar nos aços inoxidáveis duplex. 
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Tabela 5 - Fases observadas nos aços inoxidáveis duplex. 

 

 
Fonte: Nunes, E. 2009 [4].  

 

De acordo com MARTINS ET AL os diagramas Tempo-Temperatura-

Transformação são conservativos, uma vez que o tempo mínimo requerido para iniciar 

a precipitação de uma fase, é menor que o tempo observado nos casos de 

resfriamentos contínuos. 

Dependendo da fase presente, tanto as propriedades mecânicas como a 

resistência à corrosão do metal, podem ser prejudicadas, a intensidade e a forma 
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como vai acontecer essas perdas vai depender de que fase vai precipitar e qual as 

particularidades dessa fase [4].  

 

3.4 A Fase Alfa Linha 

 

 A fase alfa linha (α’) é uma fase composta por cromo e ferro, mas com uma 

quantidade significativamente maior de cromo. Sua estrutura é cúbica de corpo 

centrado (CCC) e sua formação ocorre na faixa de temperatura de 300 a 550 °C. Essa 

fase é responsável pelo fenômeno de fragilização que ocorre nos aços inoxidáveis 

ferríticos e duplex. Essa fragilização tem sua cinética acentuada na temperatura de 

475 °C, sendo que o inicio da precipitação da α’ pode variar de duas até milhares de 

horas. Por este motivo esse fenômeno também é conhecido como Fragilização a     

475 °C [7,23,24,31,36,37]. 

 A ocorrência da fase α’ pode ser observada também a partir de um diagrama 

Tempo-Temperatura-Transformação, como mostrado na figura 5. 

 

Figura 5 - Diagrama Tempo-Temperatura-Transformação para a precipitação da fase 

alfa linha. 

 
 

Fonte: FONTES,T.F.,2009 [23]. 
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O diagrama mostra a formação da fase alfa linha para diversos aços, com 

diferentes composições. Observa-se que o “nariz” das curvas de precipitação 

encontram-se aproximadamente na temperatura de 475 °C, que é a temperatura na 

qual a formação da fase alfa linha é mais acentuada. Pode-se observar também que 

à medida que a composição da liga tem um aumento do elemento químico cromo, o 

tempo de incubação para a formação da fase α’ é reduzido, fazendo com que as 

curvas Tempo-Temperatura-Transformação sofram um deslocamento para tempos 

mais curtos e faixas de temperaturas mais ampliadas [23]. 

 

3.4.1 Mecanismo de Formação 

 

 Uma das consequências da decomposição da ferrita de um aço inoxidável 

duplex é a formação da fase alfa linha (α’). Essa formação resulta da separação da 

ferrita de ligas de Fe-Cr em uma fase alfa rica em ferro (α) e uma fase alfa linha rica 

em cromo (α’). Essa precipitação pode ocorre pelo mecanismo de nucleação e 

crescimento ou por decomposição espinoidal [7,23,24,31,36,37,38,39,40]. 

 Segundo VASCONCELOS ET AL a decomposição da ferrita para aços 

inoxidáveis com um teor de cobre menor que 17% ocorrem por nucleação e 

crescimento, já para teores maiores o mecanismo é o de decomposição espinoidal. 

Para outros autores o mecanismo de formação da fase α’ vai depender da temperatura 

de envelhecimento e da composição química da liga.  

Observando a figura 6 pode-se verificar que a formação da fase alfa linha ocorre 

a temperaturas abaixo de 516 °C em uma longa faixa de composição de cromo. O tipo 

de mecanismo de formação dessa fase vai depender dos elementos de liga que 

podem alterar os parâmetros de rede das fases envolvidas, podendo tanto melhorar 

como piorar o ajuste das fases. A cinética e decomposição espinoidal é controlada 

pelas distâncias de difusão e pela velocidade de difusão dos átomos [24,38]. 
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Figura 6 - Diagrama de fases do sistema binário Fe-Cr. 

 

Fonte: GUIMARÃES,R.F.,2011 [24]. 

 

Como a fase alfa linha é uma fase com estrutura cúbica de corpo centrado de 

tamanho que varia de 20 a 200 Å e parâmetro de rede de aproximadamente 2,9 Å que 

é muito próximo a da sua matriz ferrítica, há pouco contraste entre ela e a ferrita, 

sendo a mesma de difícil detecção, assim como o seu mecanismo de formação. Uma 

forma de observar a fase α’ é através da utilização de um microscópio eletônico de 

transmissão, mas apenas após longos períodos de evelhecimento térmico da liga [23, 

38].  

 

3.4.2 Efeito da Fase Alfa Linha nos Aços Inoxidáveis Duplex 

 

 Como a fase alfa linha é uma fase rica em cromo e os aços inoxidáveis duplex 

possuem uma percentagem em peso acima de 22% na sua composição química, sua 

formação após tratamentos térmicos acima de 280 °C é inevitável. A formação dessa 

fase pode causar um aumento na dureza, no limite de resistência e no limite de 

escoamento desses aços, além de uma diminuição do seu alongamento, da 

resistência ao impacto e à corrosão. Essas variações ocorrem devido à diminuição da 
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mobilidade das discordâncias, que é devido à formação de micro espaços próximos 

aos precipitados de alfa linha rico em cromo na matriz ferrítica, além do fato dessas 

regiões serem empobrecidas em cromo tornando o material mais susceptível à 

corrosão localizada [23,24]. 

 Devido a dificuldade de detecção da fase alfa linha, a avaliação do grau de 

fragilização a 475 °C nos aços inoxidáveis duplex é feita através das mudanças nas 

propriedades magnéticas, mecânicas e eletroquímicas induzidas pela precipitação 

dessa fase [38]. 

Segundo VOGT, SOLOMON ET AL essa fase pode ser descrita como paramagnética 

à temperatura ambiente devido o seu enriquecimento em Cr e Mo.  

A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex é sensivelmente 

diminuída pela presença da fase alfa linha devido à formação de regiões 

empobrecidas em cromo e ricas em ferro ao redor dos precipitados de α’. Essas 

regiões contribuem para a degradação do filme passivo além de serem suceptíveis à 

dissolução ativa [43]. 

 Na faixa de temperatura na qual a fase alfa linha precipita, pode ocorrer a 

precipitação de outras fases secundárias que se formam nessa mesma faixa de 

temperatura. Essas fases (Ɛ,π e G) são menores que a fase α’, logo sua detecção é 

ainda mais dificil, porém suas formações influenciam nas propriedades dos aços 

inoxidáveis duplex assim como a fase alfa linha. 

Uma propriedade mecânica bastante influenciada pela precipitação da fase α’ 

é a dureza. A dureza aumenta durante o processo de envelhecimento e esse aumento 

vai depender da quantidade de cromo presente na liga e dos elementos intersticiais 

nela contida [39]. 

A figura 7 mostra um diagrama representativo do tempo de envelhecimento a 

temperatura de 475 °C versus a dureza, para ligas com diferentes percentagens de 

cromo. Pode-se verificar que quanto maior o tempo de tratamento térmico maior a 

dureza do material. Outra observação importante é que para percentagens de cromo 

abaixo de 20% o aumento no tempo de tratamento não influência tão 

significativamente na dureza do metal, porém para percentagens maiores a dureza 

aumenta bastante com o aumento do tempo de envelhecimento [44]. 
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Figura 7 – Influência do tempo de envelhecimento a temperatura de 475°C na dureza 

de ligas do sistema Fe-Cr. 

 

Fonte: SOUZA,J.A., 2004 [44]. 

 

3.5 Corrosão 

 

 A corrosão é definida como um ataque destrutivo e espontâneo de um 

metal por ação química, eletroquímica ou física do meio ambiente aliada ou não a 

esforços mecânicos. Em geral, trata-se de um processo espontâneo e por este motivo 

os materiais, em especial os metálicos, estão em constante deterioração, trazendo 

assim grandes prejuízos econômicos à sociedade moderna [2,45]. 

 Logo o estudo da resistência à corrosão é de grande importância, sendo 

descrito como um problema multidisciplinar, que envolve vários fatores de estudo 

como a microestrutura do material e seu comportamento eletroquímico, o meio 

corrosivo e a distribuição de tensões impostas [46]. 

 

3.5.1 Processos de Corrosão nos Aços Inoxidáveis Duplex 

 

 Estudos realizados por SOLOMON E DENINE abordaram vários aspectos da  

resistência à corrosão dos aços duplex em diferentes meios e sobre vários 

mecanismos de corrosão. Segundo os autores, o aço inoxidável duplex substitui o aço 
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inoxidável austenítico devido sua maior resistência mecânica, maior resistência à 

corrosão sob tensão apresentada nos estudos, além da comparável tenacidade. 

Esses bons resultados se devem a sua microestrutura composta por ferrita e austenita 

em proporções parecidas.  

 Apesar dos aços inoxidáveis duplex possuírem uma alta resistência à corrosão 

em relação às outras famílias de aços inoxidáveis em diversas condições, o seu alto 

conteúdo de elementos de liga lhe proporciona uma maior tendência a precipitação 

de fases indesejadas, o que causa uma deterioração de tais propriedades em 

processos de envelhecimento térmico [48,49,50]. 

 

3.5.2 Passivação 

 

 A resistência à corrosão dos aços inoxidáveis duplex está relacionada com a 

formação de um filme passivo (passivação) de óxido de cromo (Cr2O3) da ordem de 

10 a 50 nm. Outros filmes com composições diferentes podem se formar, mas devido 

a grande percentagem (em peso) de cromo na composição química dos aços 

inoxidáveis duplex, esse é o filme mais importante. A corrosão ocorre quando há uma 

quebra do filme passivo, seja ela uniforme ou localizada, deixando o metal exposto ao 

meio agressivo e desencadeando uma série de reações químicas e eletroquímicas. A 

estabilidade do filme passivo é influenciada pela composição química, microestrutura 

e com características do ambiente ao qual o metal foi exposto, como temperatura, 

pressão e pH [35,45,51]. 

Para que haja uma boa estabilidade do filme ocasionando a passivação do metal, o 

filme de óxido deve apresentar as seguintes características [35]: 

 Excelente resistência mecânica e aderência ao metal; 

 Baixa condutividade iônica; 

 Boa condutividade eletrônica para reduzir a diferença de potencial através do 

filme e possibilitar a adsorção química do oxigênio nas interfaces 

filme/atmosfera ou filme/solução; 

 Boa estabilidade sobre uma ampla faixa de potencial; 

 O filme de óxido deve apresentar uma baixa solubilidade no eletrólito e uma 

lenta dissolução.  

A ruptura do filme passivo vai depender de vários fatores, como ranhuras, interface 

de fases diferentes, concentração de cloretos e outros ânions no meio, entre outros. 
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3.5.2.1 Corrosão por Pite em Aços Inoxidáveis Duplex 

 

  Corrosão por pite é uma corrosão que ocorre em pontos ou pequenas áreas 

localizadas na superfície metálica produzindo cavidades que apresentam o fundo em 

forma angulosa e profundidade geralmente maior do que o seu diâmetro. A corrosão 

por pite é muito característica dos metais passiváveis. O filme passivo é rompido 

ocorrendo exposição de uma pequena área na superfície do metal. Essa área funciona 

como anodo e a região ainda protegida pelo filme funciona como catodo que junto ao 

meio ao qual estão expostos (que é o eletrólito) vai proporcionar um processo de 

corrosão de natureza eletroquímica. Esse tipo de corrosão é de difícil detecção e 

controle, pois ocorre na grande maioria no interior de equipamentos e instalações, 

causando grande prejuízo para as indústrias [2,45]. 

 Devido a sua composição química os aços inoxidáveis duplex, quando na sua 

condição solubilizada em temperatura ambiente, apresentam em geral, boa 

resistência à corrosão por pite. Nos aços inoxidáveis duplex a quebra do filme passivo 

ocorre na maioria das vezes pela ação de ânions de halogênios, principalmente o 

cloreto (Cl-). O grau de resistência à corrosão por pite devido à composição química 

das ligas em ambientes contendo cloretos é comumente classificada através do PREN 

(Pitting Corrosion Equivalent Number) que representa um número empírico utilizado 

para caracterizar a resistência à corrosão por pites a partir da composição química da 

liga em ambientes contendo cloretos. A equação 1 representa o cálculo do PREN para 

um aço inoxidável duplex [23, 35,52,53]. 

 

PREN = %Cr + 3.3(%Mo + %W) + 16(%N)                   Equação 1 

 

Esta equação foi derivada empiricamente, podendo tomar diversas formas. Para os 

aços inoxidáveis duplex o PREN pode variar de 35 a 40. 

 Nos aços inoxidáveis duplex solubilizados o pite pode ocorrer tanto na ferrita 

quanto na austenita. Caso o aço contenha nitrogênio que é um elemento 

austenitizante e que aumenta a resistência à corrosão, o pite atacará a ferrita, já que 

o N se encontra na austenita. Já para aços sem a presença de nitrogênio, a ferrita terá 

maior resistência à formação do pite, pois eles apresentam teores mais altos de cromo 

e molibdênio [46]. 
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 A resistência à corrosão por pite dos aços inoxidáveis duplex é afetada pela 

precipitação de fases deletérias. Essas fases que são ricas em cromo e molibdênio 

causam um empobrecimento desses elementos nas regiões vizinhas às quais 

precipitam, favorecendo a formação de pites nessas regiões [23,54]. 

 

3.5.2.2 Efeito do Cobre na Passivação e no Comportamento à Corrosão 

 

A presença do cobre nos aços inoxidáveis com elementos como o níquel e o 

cromo em sua composição facilita a passivação. Infelizmente a influência do cobre na 

estabilidade do filme passivo ainda não é suficientemente entendida [35,55]. 

O cobre é um elemento austenitizante e sua solubilidade na ferrita é da ordem 

de 0,2% em peso. Dependendo do teor de cobre e do tratamento térmico, a 

precipitação da fase Ɛ, que é uma fase deletéria rica em cobre, ocorre frequentemente 

nos aços inoxidáveis ferríticos e ferríticos-austeníticos. Os pequenos precipitados da 

fase Ɛ, menores que 300 Å, contêm até 96% em peso de cobre, podendo este 

influenciar nas propriedades dos aços [35, 55,56]. 

Segundo HULTQUIST, EMEKA ET AL a adição de cobre geralmente aumenta 

a resistência à corrosão, facilitando a passivação, mas não afetando especialmente a 

resistência das películas passivas. Esses efeitos são adversos: o Cu pode levar a uma 

diminuição da corrente de passivação devido ao aumento da espessura do filme, mas 

também pode levar a uma diminuição na estabilidade do filme passivo. 

 

3.5.3 Técnicas Eletroquímicas 

 

3.5.3.1 Monitoramento do Potencial de Circuito Aberto 

 

Sendo o potencial de corrosão (Ecor) um compromisso entre processos 

anódicos e catódicos ocorrendo em uma interface eletroquímica, é de se esperar que 

o monitoramento de sua variação em função do tempo forneça informações sobre os 

fenômenos de interface. O monitoramento do potencial de corrosão é uma técnica 

bastante empregada e pode ser usada como um método complementar a outras 

técnicas por ser um método simples. Contudo, é necessário cuidado na interpretação 
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das curvas Ecor versus tempo devido à multiplicidade de processos que podem levar 

a um mesmo tipo de comportamento. 

 

3.5.3.2 Polarização Potenciodinâmica 

 

Na interface dos corpos de prova em contato com um eletrólito há a ocorrência 

de diversas reações eletroquímicas. O estudo dessas reações pode ocorrer 

relacionando o potencial aplicado sobre a amostra e a corrente gerada nas reações 

eletroquímicas (anódicas e catódicas) que se desenvolvem. Logo, a curva de 

polarização de um determinado material é gerada através do registro da corrente 

gerada quando ocorre uma varredura contínua do potencial permitindo, assim, o 

estudo eletroquímico desse material [2,45,58]. 

Através da técnica de polarização potenciodinâmica se obtém as curvas de 

polarização a partir do potencial de corrosão ou de potenciais onde predominam 

reações catódicas, elevando-se o potencial a taxa de varredura constante. Já as 

correntes são mostradas em valores absolutos, que divididas pela área da amostra 

exposta às reações, cria o conceito de densidade de corrente [58]. 

A figura 8 mostra uma curva de polarização potenciodinâmica típica de um aço 

inoxidável em meio ácido. Nela podemos observar uma região catódica onde ocorrem 

as reações de redução para potenciais mais baixos. Com o aumento dos potenciais 

há uma reversão da corrente no potencial de corrosão, iniciando então a curva 

anódica, onde as reações de oxidação ocorrem. Nessa região ocorre a corrosão do 

metal. Quando se atinge um valor máximo de corrente há a formação de uma película 

de óxido aderente, dando assim, início a região de passivação também chamada de 

região anódica passiva, que é uma região onde a densidade de corrente é baixa não 

havendo uma variação significativa dela para uma determinada faixa de potencial. O 

contínuo aumento desse potencial leva ao início da região anódica transpassiva, que 

é caracterizada pelo aumento da densidade de corrente, indicando uma possível 

desestabilização do filme passivo [46]. 
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Figura 8 – Curva de polarização potenciodinâmica típica de um aço inoxidável em 

meio ácido. 

 

Fonte: MAGNABOSCO, R., 2001 [46]. 

 

Um tipo de polarização importante é a polarização potenciodinâmica cíclica que 

é bastante utilizada para avaliar se há ou não a corrosão por pite no material. A 

ocorrência do pite gera um grande aumento na densidade de corrente. O potencial 

correspondente a esse aumento é chamado de potencial de pite (Epite). E quanto mais 

elevado é este potencial, maior a resistência do material à corrosão por pite [45,46,53]. 

 

3.5.3.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

Os ensaios de polarização potenciodinâmica cíclica provocam uma alteração 

na condição da superfície do material (acúmulo de cargas) devido à grande mudança 

no potencial da amostra, se afastando da condição real do material no ambiente ao 

qual ele está exposto. Por este motivo utiliza-se a espectroscopia de impedância 

eletroquímica para estimar os parâmetros de corrosão em um determinado sistema 

quando não se quer alterar as condições da interface metal/solução [59]. 

 A espectroscopia de impedância eletroquímica possibilita a separação de 

vários processos que ocorrem com cinéticas diferentes, permitindo a identificação de 

propriedades que não envolvam a transferência de carga. Esta técnica consiste na 

aplicação de um sinal de corrente alternada com diferentes valores de frequência ao 

material em análise tendo como resposta um sinal de potencial. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

4.1.1 Corpos de Prova 

 

Os materiais utilizados para a fabricação dos corpos de prova são os aços 

inoxidáveis duplex fundidos ASTM A890/ A890M Grau 3A e 1B, fornecidos pela 

empresa SULZER BRAZIL S/A Divisão Fundinox. A composição química desses aços 

é apresentada na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Composição Química dos Aços Inoxidáveis Duplex Grau 3A e 1B (em %). 

 
C 

(%) 
Cr 
(%) 

Ni 
(%) 

Mn 
(%) 

Si 
(%) 

Mo 
(%) 

S 
(%) 

P 
(%) 

Cu 
(%) 

N 
(%) 

Fe 
(%) 

ASTM A890 Grau 

3A 0,025 24,59 5,61 0,78 0,91 2,02 0,007 0,034 - 0,17 Bal. 

ASTM A890 Grau 

1B 0,027 25,08 5,69 0,77 0,70 2,05 0,005 0,025 2,86 0,197 Bal. 

Fonte: Composição fornecida pelo fabricante. 

 

Ambos os aços possuem composições químicas semelhantes, havendo uma 

diferenciação dos mesmos pela presença de cobre no aço grau 1B e ausência no aço 

grau 3A.  

 

4.1.2 Célula Eletroquímica 

 

Nos ensaios eletroquímicos foi utilizada uma célula eletroquímica convencional 

de três eletrodos (referência, auxiliar e trabalho) conectada ao 

potenciostato/galvanostato da marca Metrohm modelo PGDTAT302N. Na figura 9 

encontra-se a representação esquemática de uma célula eletroquímica. 

 

 

  

 

  Amostras 

Composição 
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Figura 9 - Representação esquemática de uma célula eletroquímica. 

 

Fonte: MAGNABOSCO, R., 2001 [46]. 

 

 

4.1.3 Eletrodos 

 

Os eletrodos utilizados nos ensaios eletroquímicos foram: 

 Eletrodo de Trabalho: amostras dos aços inoxidáveis duplex fundidos ASTM 

A890/ A890M Grau 3A e 1B nas dimensões aproximadas 1 x 1 x 1 cm 

embutidos em resina e conectadas por um fio de cobre para contato elétrico. 

 Eletrodo Auxiliar: Placa de platina (99,5% Heraues Vectra) conectada a um fio 

de cobre para contato elétrico com área de contato aproximada de 1,5 cm2. 

 Eletrodo de Referência: Eletrodo Ag(s)/ AgCl(s)/ Cl-(3M) da marca Analyser. 

 

4.1.4 Eletrólito 

 

 O eletrólito que foi utilizado para as análises eletroquímicas de 

monitoramento do potencial de circuito aberto, polarização potenciodinâmica anódica; 

polarização potenciodinâmica cíclica; espectroscopia de impedância eletroquímica foi 

o eletrólito de NaCl 0,68 mol/dm3 (40000 ppm) com o intuito de simular uma 

concentração próxima à da água do mar. Já para o ensaio eletroquímico de 

temperatura crítica de pite foi utilizado um eletrólito de NaCl 1M segundo a norma 

ASTM G150-13. 
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4.2 Métodos 

 

O presente trabalho foi divido em quatro principais etapas: preparação das 

amostras, caracterização microestrutural, ensaio mecânico e ensaios eletroquímicos. 

Para uma melhor compreensão da metodologia que foi empregada, a Figura 10 

apresenta uma síntese das etapas que foram realizadas, bem como de todas as 

atividades desenvolvidas. 

 

Figura 10 - Fluxograma de atividades. 

 

 

4.2.1 Preparação das Amostras 

 

 Os aços utilizados para preparar as amostras analisadas foram os aços 

inoxidáveis duplex fundidos ASTM A890/ A890M Grau 3A e 1B. 

 

4.2.1.1 Corte 

 

 Os aços foram fornecidos na forma de tarugos. Esses foram cortados nas 

dimensões aproximadas de 1 x 1 x 1 cm dispondo assim corpos de prova para as 

análises eletroquímicas, como mostra a figura 11. Para o ensaio de dureza Brinell os 

corpos de prova foram cortados nas dimensões aproximadas de 1 x 1 x 3 cm. Os 
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cortes foram feitos com a utilização de discos abrasivos, refrigerados com uma 

emulsão em uma máquina de corte do tipo “cutt-off”.   

 

Figura 11 – Amostra como recebido e após corte. 

 

 

4.2.1.2 Tratamentos Térmicos 

 

 Tratamento de Solubilização 

 

O aço inoxidável duplex fundido ASTM A890/A 890M Grau 3A foi solubilizado a 

1120 ºC, durante 4 h e resfriado em água. O aço inoxidável duplex fundido ASTM 

A890/A 890M Grau 1B foi solubilizado a 1100 ºC, durante 4h e resfriado em água. O 

tratamento visou garantir a homogeneidade entre as fases ferrita e austenita 

presentes através da dissolução de possíveis fases deletérias que possam ter 

precipitado durante o resfriamento dos aços após o processo de fundição. Esse 

tratamento foi realizado pela empresa que cedeu esses materiais para estudo. 

 

 Tratamento Térmico de Envelhecimento para a Caracterização de Fases 

Deletérias 

 

Após o corte dos corpos de prova, o material foi submetido ao tratamento de 

envelhecimento à temperatura de 475 °C variando o tempo de tratamento em um forno 

de resistência convencional. Cada material foi inserido individualmente em dias 

diferentes no forno pré-aquecido, onde o mesmo alcançou a estabilidade de sua 

temperatura após alguns minutos. Os tempos de tratamento térmico foram de 2, 10, 

50 e 100 horas. 
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 Ao alcançar o tempo de tratamento dentro do forno, as amostras foram 

retiradas com uma pinça e imergidas imediatamente em água, ficando a mesma por 

alguns minutos em imersão. Esse procedimento foi seguido para todos os aços nos 

diferentes tempos de envelhecimento. 

 

4.2.1.3 Embutimento e Lixamento 

 

 Todas as amostras que foram submetidas aos ensaios eletroquímicos foram 

conectadas a um fio de cobre para que houvesse contato elétrico e em seguida, 

embutias em resina. Foram preparados três corpos de prova de cada aço para cada 

tempo de envelhecimento, além de três corpos de prova dos aços como recebidos, ou 

seja, sem passarem pelo tratamento térmico de envelhecimento, que foram chamados 

de brancos. A figura 12 mostra um corpo de prova embutido, já podendo ser chamado 

de eletrodo de trabalho para os ensaios eletroquímicos. As áreas expostas aos 

eletrólitos eram de aproximadamente 0,5 cm2. 

 

Figura 12 – Corpo de prova para os ensaios eletroquímicos 

 

 

4.2.2 Caracterização Microestrutural 

 

4.2.2.1 Polimento e Ataque Químico 

 

Para a realização das análises metalográficas as amostras foram lixadas nas 

granulometrias: 100 – 220 – 400 – 600 – 1200 – 1500 – 2000 – 2500 mesh. Após 

serem lixadas, as peças foram polidas com pasta diamantada com granulometria de 

1µm.  

Em seguida foi realizado o ataque químico para a revelação da microestrutura 

dos aços e para a detecção das fases presentes. Para isso foi utilizado o reagente 
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Behara preparado em duas etapas. Na primeira etapa foi feita uma solução estoque 

com a seguinte composição: 1000 mL de água destilada + 200 mL de HCl. Na segunda 

etapa foi adicionado 1,5 g de metabissulfito de potássio a 100 mL de solução estoque 

[35]. 

 As amostras foram mergulhadas nessa solução a temperatura aproximada de 

30°C e permaneceram cerca de 20 a 30 segundos em imersão. Esse procedimento 

foi realizado em uma câmara de exaustão por questão de segurança. Após a imersão, 

as amostras foram lavadas com água destilada em abundância para que a reação 

fosse interrompida. Em seguida as peças foram lavadas com álcool etílico e secadas 

com jato de ar quente.  

Para que a morfologia das microestruturas fosse analisada, foi utilizado um 

microscópio óptico da marca Leica, modelo DMI 3000M, com câmera de vídeo 

acoplada a uma placa digitalizadora ligada a um computador. 

 

4.2.2.2 Quantificação de Fases 

 

 Logo após o ataque químico foram registradas as fotografias das 

microestruturas dos corpos de prova em um microscópio óptico. Através desses 

registros foram feitas as quantificações das fases presentes, austenita e ferrita, em 

cada uma das amostras. Para quantificar essas fases foram utilizadas 4 micrografias 

para cada amostra, sendo realizada uma média para o resultado final. A quantificação 

foi realizada utilizando o software LAS V4.2, o qual utiliza como base a diferença de 

cores das fases, quantificando as mesma de acordo com a percentagem de cada cor 

na micrografia. A figura 13 mostra um exemplo de quantificação de fases utilizando o 

software LAS V4.2. 
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Figura 13 – Exemplo de quantificação de fases utilizando o software LAS V4.2. 

 

 

4.2.3 Dureza Brinell 

 

 O ensaio de dureza Brinell teve o papel de avaliar a variação da dureza dos 

corpos de prova após os tratamentos térmicos a 475 °C. 

 Este ensaio foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos da Universidade 

Federal do Ceará. Os corpos de prova foram lixados em uma politriz com lixas nas 

granulometrias: 100 – 220 mesh com o intuito de conseguir uma superfície uniforme. 

Os ensaios foram realizados segundo a norma da ABNT NM ISO 6506-1 [60].  

O durômetro utilizado nos ensaios está apresentado na figura 14. O método 

utilizado foi o Brinell com carga de 187,5 kgf, com uma esfera de diâmetro de 2,5 mm 

e tempo de duração do ensaio de 15 segundos. 
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Figura 14 – Durômetro para ensaio de dureza Brinell. 

 

  

Foram feitas cinco medições de dureza para cada corpo de prova e feito uma 

média desses diâmetros. Já o valor de dureza Brinell foi calculado de acordo com a 

equação 2.              

 

Onde: 

HB = dureza Brinell; 

F = força de ensaio; 

D = diâmetro da esfera; 

dm = diâmetro médio da impressão. 

 

4.2.4 Ensaios Eletroquímicos 

 

Todos os ensaios eletroquímicos foram realizados em triplicata, com exceção 

da espectroscopia de impedância eletroquímica em imersão que foi realizada apenas 

em duplicata. A região entre a resina e o eletrodo de trabalho, após ser lixada, foi 

protegida com esmalte para que a corrosão por frestas fosse evitada, em todos os 

corpos de prova, antes de cada ensaio. Para a realização desses ensaios foi utilizado 

uma célula eletroquímica como ilustrada na figura 9 da sessão 4.1.2. Os eletrólitos 

utilizados nos ensaios foram citados na sessão 4.1.4.  

Equação 2 
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O software utilizado para a obtenção dos dados foi o Software NOVA 1.10 

conectado através de um computador ao potenciostado / galvanostato da marca 

Metrohm modelo PGDTAT302N que estava em contato com a célula eletroquímica. 

 

4.2.4.1 Monitoramento do Potencial de Circuito Aberto 

  

Este ensaio tem como objetivo o acompanhamento da evolução do potencial 

de circuito aberto com o tempo, além de determinar o potencial estacionário do 

sistema. 

Os corpos de prova foram imersos na solução eletrolítica por um período de  

1 hora, tempo estabelecido após testes que variavam o tempo de imersão das 

amostras, sendo verificado que o potencial de circuito aberto alcançava a estabilidade 

para todas as amostras em períodos de aproximadamente 1 hora. Assim, o ensaio 

buscou verificar o potencial de circuito aberto dos corpos de prova no eletrólito de 

NaCl 0,68M a temperatura ambiente. 

 

4.2.4.2 Polarização Potenciodinâmica 

 

Este ensaio tem como objetivo a determinação dos parâmetros eletroquímicos 

relacionados à cinética do processo de corrosão, além de estudar a formação dos 

filmes protetores e a ocorrência da corrosão localizada. 

 

 Polarização Anódica 

 

O ensaio de polarização potenciodinâmica anódica foi realizado em uma célula 

eletroquímica convencional em eletrólito de NaCl 0,68M a temperatura ambiente. O 

potencial no qual o ensaio foi iniciado foi o potencial de corrosão obtido após 1 hora 

de imersão dos corpos de prova. O potencial final foi de 1,5V com velocidade de 

varredura de 1mV/s.  
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 Polarização Potenciodinâmica Cíclica 

 

O ensaio de polarização potenciodinâmica cíclica foi realizado em uma célula 

eletroquímica convencional em eletrólito de NaCl 0,68M  a temperatura ambiente. O 

potencial inicial foi de -0,5V com o intuído de verificar o comportamento da região 

catódica no gráfico de polarização. O potencial de retorno foi de 1,5V e a velocidade 

de varredura do ensaio foi de 10 mV/s. O potencial final estabelecido para o término 

do ensaio foi de -0,5V. 

Após o ensaio, foram registradas micrografias da superfície dos corpos de 

prova com a utilização de um microscópio óptico da marca Leica, modelo DMI 3000M, 

acoplado à câmera de vídeo e placa digitalizadora acoplada a um computador. 

 

4.2.4.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

O ensaio de espectroscopia de impedância eletroquímica foi realizado em uma 

célula eletroquímica convencional em eletrólito de NaCl 0,68M a temperatura 

ambiente. As medidas de impedância ocorreram na faixa de frequência de 40 kHz – 

2,5 mHz. Foi utilizada uma onda senoidal com amplitude de 15 mV sobre o potencial 

de circuito aberto, totalizando 49 pontos medidos. 

Esses ensaios foram realizados em função do tempo em que ficaram em 

imersão no eletrólito. Foram realizadas medidas após 2h, 24h, 3, 7, 11 e 15 dias de 

imersão.  

 

4.2.4.4 Temperatura Crítica de Pite 

 

 A temperatura crítica de pite (CPT) consiste em um experimento 

cronoamperométrico seguindo a norma ASTM G150 – 13 [61]. 

A figura 15 mostra a célula eletroquímica utilizada para os ensaios de CPT, 

como pode ser observada a célula é encamisada para que haja o controle da 

temperatura. Por meio de um banho termostático, a temperatura foi controlada 

manualmente com um aumento da taxa de aquecimento de 1 ºC por minuto partindo 

da temperatura inicial de 22 ºC até que observasse um aumento brusco da corrente, 

significando assim, a formação do pite [61].  
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Para a realização do ensaio foi utilizado um potenciostato / galvanostato 

modelo Metrohm  PT1000 conectado ao módulo PX1000. Foi aplicado um potencial 

constante de 700 mV na amostra em relação ao eletrodo de referência. O software 

utilizado para a obtenção dos dados foi o Software NOVA 1.10 conectado através de 

um computador ao potenciostado / galvanostato da marca Metrohm modelo 

PGDTAT302N que estava em contato coma célula eletroquímica. 

. 

Figura 15 – Célula eletroquímica de um ensaio de temperatura crítica de pite. 

 

 

Após cada ensaio foram registradas micrografias da superfície dos corpos de 

prova para a verificação da formação do pite, com a utilização de um microscópio 

óptico da marca Leica, modelo DMI 3000M, acoplado à câmera de vídeo e placa 

digitalizadora acoplada a um computador. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão mostrados e discutidos todos os resultados obtidos durante esta 

pesquisa. 

 

5.1 Caracterização Microestrutural 

 

A caracterização microestrutural foi realizada com o objetivo de fazer a 

avaliação dos aspectos referentes à distribuição das fases ferrita e austenita além da 

verificação de precipitação de fases secundárias.  

Após o ataque químico as micrografias dos dois tipos de aço, grau 1B e 3A, 

revelaram que para o material como recebido (amostra branco), assim como para as 

amostras tratadas termicamente na temperatura de 475 °C nos tempos de tratamento 

de 2h, 10h, 50h e 100h, a microestrutura verificada é bifásica composto por uma matriz 

ferrítica com ilhas de austenita aparentemente em proporções equivalentes.  

A figura 16 e 17 revelam a microestrutura do aço duplex grau 1B e 3A, 

respectivamente, após o ataque com reagente Behara. Pode-se verificar a matriz 

ferrítica (porção escura) com ilhas de austenita (porção clara). Por se tratar de um 

material fundido, não sendo trabalhado mecanicamente por processos como a 

laminação, seus grãos de austenita são grosseiros, equiaxiais e arredondados.  

Nas micrografias do aço 3A, figura 17, verifica-se a presença de austenita 

secundária, mesmo na amostra branco que não passou pelo tratamento térmico de 

envelhecimento. O aparecimento dessa fase ocorre porque durante o resfriamento 

dentro do molde de areia após a fundição do metal, as solubilidades de elementos de 

liga tais como: cromo, níquel e molibdênio diminuem na matriz ferrítica, favorecendo 

as concentrações nas interfaces, que são regiões de alta energia, promovendo a 

posterior nucleação da austenita secundária. O mesmo não ocorre para o aço 1B, 

figura 16, que possui em sua composição química o cobre que por ser um elemento 

austenitizante, promoveu a estabilidade da austenita evitando assim a nucleação da 

austenita secundária (ɣ2).    
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Figura 16 – Microestrutura do aço inoxidável duplex fundido grau 1B tratados 

termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 10h (b), 50h (c), 100h (d) e sem 

tratamento térmico (e) (aumento de 200x). 
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Figura 17 - Microestrutura do aço inoxidável duplex fundido grau 3A tratados 

termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 10h (b), 50h (c), 100h (d) e sem 

tratamento térmico (e) (aumento de 200x). 
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O intuito de realizar os tratamentos térmicos a 475 °C em diversos tempos foi 

a de obter amostras com diferentes frações volumétricas da fase alfa linha. Porém, as 

micrografias obtidas tanto para o aço 1B quanto para o aço 3A não apresentaram 

diferenças muito significativas em relação as suas microestruturas observadas através 

do microscópio óptico. Segundo vários autores a fase alfa linha pode ser observada 

através da utilização de microscópio eletrônico de transmissão. Outra forma de 

detecção da fase α’ é através de Espectroscopia Mössbauer [36,42]. 

 

5.1.1 Quantificação de Fases 

 

 Utilizando as microestruturas reveladas após o ataque químico e registradas 

através de micrografias foi realizada a quantificação das fases presentes nos corpos 

de prova em análise. Esta quantificação foi de extrema importância para a verificação 

do balanceamento equivalente das fases ferrita e austenita, que é uma característica 

essencial do aço inoxidável duplex. 

 As composições obtidas após a quantificação das fases através da utilização 

do software LAS V4.2, dos aços 1B e 3A e seus respectivos desvios padrão (dp) 

podem ser observadas nas tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 – Porcentagem média de austenita e ferrita para o aço 1B. 

Amostra       Austenita (%)       Ferrita (%)  dp  

Branco 46,19 53,81  3,00  

2 h 47,64 52,36  1,59  

10h 44,33 55,67  1,23  

50 h 51,58 48,42  2,57  

100 h 47,39 52,61  0,16  
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Tabela 8 – Porcentagem média de austenita e ferrita para o aço 3A. 

Amostra       Austenita (%)       Ferrita (%)  dp  

Branco 43,93 56,07  3,66  

2 h 41,13 58,87  1,15  

10h 45,59 54,41  0,93  

50 h 43,06 56,94  3,93  

100 h 42,19 57,81  2,23  

 

 De acordo com IMOA, para que o aço inoxidável duplex tenha o seu conjunto 

de propriedades favoráveis, é necessário que tenham um balanço entre as fases em 

um intervalo limite de 30 a 70% de ferrita e austenita. Esse limite vai favorecer as 

principais características dos duplex, que é a boas resistência mecânica e à corrosão. 

Como pode ser observado nas tabelas 7 e 8, os aços inoxidáveis duplex grau 1B e 3A 

em estudo apresentaram uma percentagem média de ferrita e austenita equivalentes 

e dentro do limite permitido. Logo, foi constatado que a quantificação das fases para 

esses aços, são satisfatórias. 

 

 
5.2 Dureza Brinell 

 

 A partir dos resultados obtidos no ensaio de dureza Brinell, verificou-se um 

aumento gradual na dureza dos corpos de prova dos dois aços de acordo com o 

aumento do tempo de tratamento térmico a 475 °C, para os valores de dureza das 

amostras como recebida de aproximadamente 218 HB para o aço duplex 1B e 216 

HB para o aço duplex 3A.  

 O mesmo aumento foi verificado por HÄTTESTRAND ET AL, que estudou o 

aço inoxidável duplex SAF 2507 trabalhado a frio e envelhecido nas temperaturas de 

450 e 500 °C, e por FONTES que avaliou o comportamento do aço inoxidável 

superduplex UR 52N+ para diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. Ambos 

atribuíram o aumento da dureza a precipitação da fase secundária alfa linha, que é 

uma fase dura que se forma na faixa de temperatura a qual esses aços foram 

expostos. 

 A figura 18 mostra o gráfico da dureza com o tempo de tratamento térmico a 

475°C para os aços 1B e 3A. Nota-se um aumento significativo da dureza de ambos 
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os aços após 2h de tratamento térmico, esse aumento continua expressivo, mas 

constante para os tempos de envelhecimento de 10h, 50h e 100h. 

 Também pode ser verificada uma similaridade nos aumentos de dureza dos 

aços 1B e 3A, significando que o elemento de liga cobre contido no aço 1B não 

influenciou no aumento da dureza desse material. Logo podemos relacionar o 

aumento da dureza com a possível precipitação da fase alfa linha em ambos os aços, 

com uma forte cinética de precipitação dessa fase nas primeiras horas de tratamento 

térmico.  

 
Figura 18 – Gráfico da variação da dureza com o tempo de tratamento térmico a  

475 °C para os aços inoxidáveis duplex 1B e 3A. 
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5.3 Ensaios Eletroquímicos 

 

5.3.1 Monitoramento do Potencial de Circuito Aberto 

 

 As figuras 19 e 20 mostram o comportamento das amostras durante o ensaio 

de monitoramento do potencial de circuito aberto para as amostras sem tratamento 

térmico (branco) e com tratamento térmico nos tempos de 2h, 10h, 50h e 100h para 

os aços 1B e 3A, respectivamente. 

 Observa-se de acordo com a figura 19 uma diminuição dos potenciais seguida 

de uma tendência a estabilização para todas as amostras, com exceção da amostra 

de 50 horas que segue uma tendência de estabilização desde o início do ensaio. As 

amostras tratadas termicamente a 475 °C nos tempos de 2h e 10h levaram um maior 

tempo para iniciar a estabilização, indicando que o tratamento térmico influenciou no 

comportamento eletroquímico dessas amostras. A amostra tratada por 50h 

apresentou uma tendência à estabilização desde o início da sua imersão no eletrólito, 

havendo pouca variação do seu potencial durante o ensaio. Essa mesma amostra 

apresentou o maior valor de potencial após 1hora de ensaio, indicando uma superfície 

menos ativa. 

 Observando a figura 20 verifica-se uma estabilização desde o início do ensaio 

para as amostras 3A tratadas termicamente. Apenas a amostra 3A que não passou 

por tratamento térmico sofreu uma queda no seu potencial antes da sua estabilização. 

Não foram observadas, portanto, grandes diferenças no potencial de circuito aberto 

para as amostras 3A. Essas diferenças que foram observadas no aço 1B podem ter 

sido ocasionadas pela presença do elemento cobre em sua composição química, 

causando uma maior heterogeneidade da superfície. 
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Figura 19 – Gráfico dos potenciais de circuito aberto do aço duplex 1B em diferentes 

tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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Figura 20 – Gráfico dos potenciais de circuito aberto do aço duplex 3A em diferentes 

tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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5.3.2 Polarização Potenciodinâmica 

 

5.3.2.1 Polarização Potenciodinâmica Anódica 

 

 As figuras 21 e 22 mostram o comportamento das amostras durante o ensaio 

de polarização potenciodinâmica anódica para as amostras sem tratamento térmico 

(branco) e com tratamento térmico nos tempos de 2h, 10h, 50h e 100h para os aços 

1B e 3A, respectivamente. 

 Observa-se na figura 21 que as amostras tratadas termicamente a 475 °C 

sofreram uma diminuição da densidade de corrente em comparação com as amostras 

branco, significando que o tratamento térmico foi benéfico para a resistência à 

corrosão da liga 1B. Observa-se também que a amostra tratada termicamente por 50h 

apesentou uma menor densidade de corrente que as outras e um maior potencial de 

corrosão, sendo este o tempo de tratamento que trouxe maior benefício a resistência 

à corrosão.   

 

Figura 21 – Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para o aço duplex 1B 

em diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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Foi obtido, a partir do gráfico 21, os valores de corrente de passivação (ip) e 

dos potenciais de quebra de passivação (Eqp) do aço duplex 1B. Pode ser observado 

na tabela 9 que não houve influência do tempo de tratamento térmico no potencial de 

quebra de passivação, apenas nas densidades de corrente. 

 

Tabela 9 – Correntes de passivação (ip) e potenciais de quebra da passivação (Eqp) 
para o aço duplex 1B. 

 

 Branco 2 h 10 h 50 h 100 h 

ip (µA/cm2) 9,40 0,80 1,52 0,31 3,51 

Eqp (V) 1,09 1,07 1,09 1,05 1,05 

 

 

 Conforme pode ser observado na figura 22 houve uma diminuição da 

densidade de corrente para as amostras 3A tratadas termicamente, com exceção da 

amostra tratada por 2 horas, indicando um benefício do tratamento térmico das 

amostras. A amostra tratada por 100h apresentou correntes menores, indicando um 

melhor resultado em relação a resistência à corrosão. 

 

Figura 22 – Curvas de polarização potenciodinâmica anódica para o aço duplex 3A 

em diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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Foram obtidos a partir do gráfico 22 os valores de corrente de passivação (ip) 

e dos potenciais de quebra de passivação (Eqp) do aço duplex 3A. Semelhante ao 

observado nas amostras 1B não houve influência do tempo de tratamento térmico no 

potencial de quebra de passivação, apenas nas densidades de corrente, sendo a 

amostra tratada por 100h a que apresentou significativamente menor densidade de 

corrente. Estes resultados corroboram com os resultados obtidos no ensaio de 

monitoramento do circuito de potencial aberto.  

 

Tabela 10 – Correntes de passivação (ip) e potenciais de quebra da passivação 
(Eqp) para o aço duplex 3A. 

 

 Branco 2 h 10 h 50 h 100 h 

ip (µA/cm2) 9,76 190,58 4,89 5,91 1,99 

Eqp (V) 1,09 1,18 1,11 1,09 1,08 

 

 
5.3.2.2 Polarização Potenciodinâmica Cíclica 

 

 Este ensaio foi realizado com o intuito de verificar a tendência à corrosão por 

pite dos aços estudados. As figuras 23 e 25 mostram o comportamento das amostras 

durante o ensaio de polarização potenciodinâmica cíclica para as amostras sem 

tratamento térmico (branco) e com tratamento térmico nos tempos de 2h, 10h, 50h e 

100h para os aços 1B e 3A, respectivamente. 

 Conforme pode ser observado na figura 23, houve uma diminuição da 

densidade de corrente para as amostras 1B tratadas termicamente em comparação 

com a amostra sem tratamento térmico, condizendo com os obtidos na polarização 

anódica. Após a corrente atingir o valor aproximado de 1 mA , foi efetuado a 

reversibilidade do processo. É durante o processo reverso que se pode constatar a 

tendência à formação de pite do corpo de prova através de uma região de histerese. 

Assim de acordo com as curvas obtidas constata-se uma pequena região de histerese 

indicando a tendência a não formação do pite. Tal região está indicada na figura por 

seta, assim como o trajeto do processo direto e reverso.  
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Figura 23 – Curvas de polarização Potenciodinâmica cíclica para o aço duplex 1B 

em diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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Para confirmar tal resultado os corpos de prova foram visualizados em 

microscópio óptico para verificar o tipo de corrosão que ocorreu nas amostras.  

A figura 24 mostra as micrografias obtidas após o ensaio de polarização 

potenciodinâmica cíclica, podendo ser visualizado corrosão generalizada em todas as 

amostras analisadas. Não houve a visualização de pites em nenhuma amostra, nem 

para as amostras que apresentaram uma região de histerese um pouco maior. 
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Figura 24 – Micrografias retiradas após o ensaio de polarização potenciodinâmica 

cíclica para o aço duplex 1B tratado termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 

10h (b), 50h (c), 100h (d) e sem tratamento térmico (e) (aumento de 100x).  
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 A figura 25 mostra as curvas obtidas após o ensaio de polarização cíclica para 

o aço duplex 3A. Assim como para o aço 1B as regiões de histerese são muito 

pequenas indicando que esse material possui pouca tendência à formação de pite. A 

confirmação dessa tendência pode ser visualizada na figura 26 que mostra as 

micrografias obtidas após o ensaio de polarização, onde se verifica a ocorrência de 

corrosão generalizada, não havendo visualização de pites.  

 Para ambos os aços, não haver visualização do pite, se deve ao fato de se 

tratar de aços inoxidáveis duplex, que possuem em sua composição química uma 

percentagem de molibdênio. Esse elemento químico proporciona um aumento 

considerável da resistência à corrosão por pite dos aços inoxidáveis duplex. 

 

Figura 25 – Curvas de polarização Potenciodinâmica cíclica para o aço duplex 3A 

em diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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Figura 26 – Micrografias retiradas após o ensaio de polarização potenciodinâmica 

cíclica para o aço duplex 3A tratado termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 

10h (b), 50h (c), 100h (d) e sem tratamento térmico (e) (aumento de 100x).  
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5.3.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

 

 Foram realizados dois tipos de ensaio de espectroscopia de impedância 

eletroquímica. O ensaio de impedância no tempo inicial foi realizado após as amostras 

ficarem imersas durante duas horas em solução de NaCl 0,68 mol/dm3. Já o ensaio 

de impedância em imersão foi realizado colocando-se as amostras em imersão 

durante 15 dias na solução de NaCl 0,68 mol/dm3, onde as medidas foram realizadas 

em diferentes tempos de imersão. Abaixo serão apresentados e discutidos os 

resultados para todos os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica. 

 

 Tempo Inicial 

 

A figura 27 mostra os resultados obtidos na espectroscopia de impedância 

eletroquímica representada pelo diagrama de Bode para o aço 1B sem tratamento, 

em diferentes tempos de tratamento térmico. De acordo com o gráfico se verifica que 

a amostra tratada por 50h mostra uma maior resistência. Também pôde ser verificado 

que o tratamento térmico foi benéfico, pois aumenta a resistência, sendo estes 

resultados coerentes aos apresentados nos ensaios de polarização potenciodinâmica 

anódica. Esse resultado indica uma melhora da resistência à corrosão. 

Na figura 28, que mostra os resultados para o aço 3A, percebe-se que houve uma 

influência significativa e benéfica ao aço após o tratamento térmico. Verifica-se 

também que não existe uma diferença expressiva na resistência para os aços tratados 

termicamente, já que todas as curvas estão bastante similares.  

Esses resultados indicam que a fase alfa linha não influenciou negativamente na 

resistência à corrosão dos aços duplex fundido em estudo, já que o tratamento térmico 

realizado com o intuito de precipitar a fase secundária alfa linha trouxe uma melhora 

na resistência à corrosão para ambos os materiais e não uma perda dessa resistência 

como era esperado. 
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Figura 27 – Diagrama de Bode para o aço duplex 1B em diferentes tempos de 

tratamento térmico a 475 °C. 

 

 

Figura 28 – Diagrama de Bode para o aço duplex 3A em diferentes tempos de 

tratamento térmico a 475 °C. 
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 Em Imersão 

Nas figuras 29 e 30 são apresentados os diagramas de Bode para o ensaio de 

espectroscopia de impedância eletroquímica em imersão para os aços 1B e 3A, 

respectivamente. 

A figura 29 mostra o comportamento da resistência à corrosão que o aço 1B 

apresenta durante 15 dias de imersão. Verifica-se uma tendência a diminuição da 

resistência com o aumento do tempo de imersão para as amostras branco, 2h, 10h e 

100h. Apenas a amostra tratada por 50h apresentou uma baixa perda de resistência 

durante os 15 dias de ensaio, demostrando assim, sua maior resistência à corrosão. 

Para a figura 30 verifica-se uma maior estabilidade das amostras com o passar do 

tempo de imersão. Essas seguem a mesma tendência do aço 1B que é a diminuição 

da resistência com o aumento do tempo de imersão.  

É perceptível que o aço 3A segue perfeitamente a ordem de decréscimo da 

resistência com o aumento desse tempo de imersão, o que não ocorre exatamente 

para o aço 1B que mostra um aumento da resistência para o tempo de imersão de 1 

dia. Esse aumento pode ser explicado pela estabilização do filme passivo, que para 

esse aço ocorre mais lentamente que para o aço 3A.  

Esse maior tempo de estabilização é favorável, podendo ser visualizado nos 

gráficos das figuras 31 e 32. Essas figuras mostram o gráfico da resistência de cada 

amostra com o passar do tempo de imersão. Comparando ambos os aços, se verifica 

que a resistência do aço 1B é significativamente maior que a resistência do aço 3A. 

Uma explicação para essa diferença é a presença de cobre na composição química 

do aço 1B. O cobre influenciou positivamente a resistência à corrosão do aço 1B. Esse 

efeito está interligado com a presença de precipitados catódicos da fase Ɛ dispersos 

na matriz ferrítica, estimulando a polarização anódica da ferrita e melhorando o 

processo de passivação. 
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Figura 29 – Diagrama de Bode para o aço duplex 1B em diferentes tempos de 

tratamento térmico a 475°C e com variação do tempo de imersão em NaCl 0,68M. 
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Figura 30 – Diagrama de Bode para o aço duplex 3A em diferentes tempos de 

tratamento térmico a 475°C e com variação do tempo de imersão em NaCl 0,68M. 
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Figura 31 – Gráfico resistência versus tempo de imersão para o aço duplex 1B. 

0 4 8 12 16 20
1

10

100

1000

10000

 Branco

 2h

 10h

 50h

 100h

R
p

 (
k

c

m
2
)

Tempo (dias)

1B

 

 

Figura 32 – Gráfico resistência versus tempo de imersão para o aço duplex 3A. 
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5.3.4 Temperatura Crítica de Pite 

 

Nas figuras 33 e 35 estão expostas as curvas obtidas após o ensaio de 

temperatura crítica de pite nas amostras sem tratamento térmico e tratadas 

termicamente nos tempos de 2h, 10h, 50h e 100h para os aços 1B e 3A 

respectivamente. 

Na figura 33 se observa que a amostra tratada termicamente por 50h possui a 

maior temperatura crítica de pite, indicando que para que se forme o primeiro pite 

nessa amostra é necessário um aumento de temperatura maior que para as demais 

amostras. Esta amostra foi a que obteve os melhores resultados em todos os ensaios 

eletroquímicos realizados durante este estudo. Assim como nos resultados obtidos 

nos ensaios de polarização e impedância verificou-se que o tratamento térmico foi 

benéfico à resistência à corrosão para o aço inoxidável duplex fundido grau 1B. 

 

Figura 33 – Curvas de temperatura crítica de pite para o aço duplex 1B em 

diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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A figura 34 mostra as micrografias com os pites em evidência obtidas após os 

ensaios de temperatura crítica de pite para o aço 1B.  



70 

 

Figura 34 – Micrografias obtidas após o ensaio de temperatura crítica de pite para o 

aço duplex 1B tratados termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 10h (b), 50h 

(c), 100h (d) e sem tratamento térmico (e) (aumento de 200x). 
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A figura 35 revela as curvas de temperatura crítica de pite para o aço 3A, pode-

se observar que a amostra tratada termicamente após 100h obteve a maior 

temperatura crítica de pite, sendo assim, para que haja o aparecimento do primeiro 

pite nessa amostra será necessária uma temperatura maior que para as outras 

amostras analisadas. Esse resultado condiz com os demais resultados obtidos dos 

ensaios de polarização e impedância.  

 

Figura 35 – Curvas de temperatura crítica de pite para o aço duplex 3A em 

diferentes tempos de tratamento térmico a 475 °C. 
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A figura 36 mostra as micrografias com os pites em evidência obtidos após os 

ensaios de temperatura crítica de pite para as amostras do aço 3A.  
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Figura 36 – Micrografias obtidas após o ensaio de temperatura crítica de pite para o 

aço duplex 3A tratados termicamente a 475 °C nos tempos de 2h (a), 10h (b), 50h 

(c), 100h (d) e sem tratamento térmico (e) (aumento de 200x). 
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A tabela 11 resume as temperaturas nas quais ocorre a formação de pites para 

os aços duplex 1B e 3A, nos diferentes tempos de tratamento térmico. 

  

Tabela 11 – Temperatura crítica de pite para os aços 1B e 3A. 

Amostra 1B (⁰C) 3A (⁰C) 

Branco 36,92 33,76 

2 h 49,43 34,85 

10 h 48,78 49,77 

50 h 53,34 45,75 

100 h 48,71 54,27 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. A quantificação das fases mostrou um balanceamento entre as fases ferrita e 

austenita para ambos os aços; 

 

2.  A dureza dos materiais investigados aumentou com o aumento do tempo de 

tratamento térmico, que é um indicativo da precipitação da fase α’; 

 

3. Não houve influência do cobre na dureza, já que o comportamento dos aços 1B e 

3A foram similares durante esse ensaio; 

 

4. As amostras do aço 2A e 1B tratadas termicamente apresentaram uma diminuição 

na densidade e corrente de passivação indicando que o tratamento térmico foi 

benéfico para a resistência à corrosão desses materiais; 

 

5. A presença do cobre na composição química do aço 1B ajudou na estabilização do 

filme passivo; 

 

6. Nos ensaios realizados na temperatura ambiente não foi observado corrosão por 

pite em nenhum dos aços analisados; 

 

7. Os ensaios de espectroscopia de impedância eletroquímica foram coerentes com 

os ensaios de monitoramento do potencial de circuito aberto e polarização que 

indicaram que para o aço 1B a amostra tratada termicamente por 50h e para o aço 3A 

a amostra tratada termicamente por 100h são mais resistentes à corrosão;  

 

8. O ensaio para determinação da temperatura crítica de pite foi coerente aos ensaios 

eletroquímicos, indicando maior estabilidade do filme passivo na amostra tratada por 

50 horas para o aço 1B e 100 horas para o aço 3A; 

 

9. De acordo com os resultados obtidos nos ensaios eletroquímicos, a possível 

precipitação da fase alfa linha não prejudicou a resistência à corrosão dos aços 

fundidos; 
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10. Os ensaios eletroquímicos mostraram que o ao 1B é significativamente mais 

resistente a corrosão que o aço 3A, podendo indicar a ótima influencia do cobre na 

resistência do aço duplex fundido. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Para um melhor entendimento do desempenho das amostras tratadas 

termicamente por 50h e 100h deve ser realizadas técnicas de caracterização 

superficial, inclusive Microscopia de Transmissão Eletrônico com o objetivo de tentar 

quantificar a presença de fase α’ nessas amostras; 

 

2. Para melhor explicar a influência do cobre na resistência à corrosão do aço 

inoxidável fundido 1B faz-se necessário utilizar técnicas de caracterização de maior  

complexidade como a  Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por raios X  (XPS)  

ou espectroscopia Raman. 
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