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RESUMO 

 

Os aços inoxidáveis duplex sinterizado são constituídos por dois tipos de microestrutura, a 

ferrítica e a austenítica, presentes em proporções semelhantes, que agregam uma boa 

resistência à corrosão e uma satisfatória resistência mecânica. O que difere esses aços dos 

convencionais, é o seu processo de fabricação, os quais são produzidos a partir da sinterização 

de pós metálicos, que se unem por difusão atômica, podendo acontecer no estado líquido ou 

sólido. Neste último caso em temperaturas abaixo do ponto de fusão. Tal processo apresenta 

como características: um menor número de etapas, o aproveitamento de quase toda a matéria 

prima e consequentemente a redução de custos. Entretanto, é necessário entender o 

comportamento desses aços quando submetido a diferentes temperaturas, para compreender o 

efeito da fase sigma nesses materiais. Logo, o objetivo deste trabalho é o estudo da resistência 

à corrosão no aço duplex (22%Cr-5%Ni), produzido por sinterização. Normalmente na 

produção desse tipo de aço, pode ocorrer em sua matriz a formação da fase sigma (σ), a 

formação dessa fase deletéria diminui muito a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis. 

Portanto, para verificar a formação dessa fase, foram confeccionadas amostras do aço 

inoxidável duplex (AID) sinterizado, seguido de solubilização e tratamento térmico de 

envelhecimento, nas temperaturas de 700, 750, 800, 850 e 900°C com resfriamento rápido em 

água. Para cada temperatura houve uma variação nos tempos do tratamento térmico de 10 

minutos, de 01 hora e de 10 horas. A caracterização microestrutural dos aços foi realizada por 

meio das técnicas de microscopia ótica (MO), de microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

e medidas de microdureza. Foram realizados ensaios eletroquímicos de monitoramento do 

potencial de circuito aberto (OCP), de polarização potenciodinâmica cíclica, de 

espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE), de cronoamperometria e de temperatura 

crítica de pite (TCP). As caracterizações por MO e MEV, mostraram um aumento gradativo 

da formação da fase sigma, à medida que ocorre o aumento da temperatura e do tempo de 

envelhecimento. Também foi observado, o aumento da dureza em função do aumento do 

tempo de envelhecimento. A partir das microscopias, óptica e de varredura, são apresentados 

as quantificações da fase sigma, para todas as amostras. Nos ensaios eletroquímicos, foram 

observados que o aumento do percentual de precipitação da fase sigma, interfere diretamente 

na redução a resistência à corrosão desse material. 

 

Palavras-chave: Aços inoxidáveis duplex, tratamento térmico, fase sigma. 
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ABSTRACT 

 

Sintered duplex stainless steels consist of two types of microstructure, ferritic and austenitic, 

present in similar proportions, which add good corrosion resistance and satisfactory 

mechanical strength. What differs from these conventional steels is their manufacturing 

process, which is produced by the sintering of metallic powders, which are united by atomic 

diffusion, and can happen in the liquid or solid state. In the latter case at temperatures below 

the melting point. This process has as characteristics: a smaller number of steps, the use of 

almost all the raw material and consequently the reduction of costs. However, it is necessary 

to understand the behavior of these steels when subjected to different temperatures, to 

understand the effect of the sigma phase in these materials. Therefore, the objective of this 

work is the study of the corrosion resistance in the duplex steel (22% Cr-5% Ni) produced by 

sintering. When in its matrix there is the formation of the sigma phase (σ), the formation of 

these precipitates decreases the corrosion resistance. Therefore, to determine if the sigma 

phase is harmful to this AID, sintered AID samples were prepared, followed by solubilization, 

aging heat treatment, at temperatures of 700, 750, 800, 850 and 900 ° C and fast cooling in 

water. For each temperature there was a variation in treatment times of 10 minutes, 1 hour and 

10 hours. The microstructural characterization of the steels was performed using optical 

microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), Energy dispersive x-ray (EDS) and 

microhardness measurements. Electrochemical tests of OCP, cyclic potentiodynamic 

polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), chronoamperometry and critical 

pite temperature (CPT) were carried out. The characterization by OM showed a gradual 

increase in the percentage of precipitate as the temperature and the aging time increase. There 

was an increase in hardness due to the increase in aging time. In the microscopy, optical and 

scanning, the quantifications of the sigma phase are presented for all the samples. In the 

electrochemical tests, it was related that the increase of the percentage of precipitation of the 

sigma phase, directly interferes in reducing the corrosion resistance of this material. 

 

Keywords: Duplex stainless steels, powder metallurgy, sigma phase. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aço carbono é um material a base de ferro-carbono (Fe-C) que contém na faixa de 

0,008 a 2% de carbono e alguns elementos químicos residuais do processo de fabricação. Essa 

liga é muito vulnerável ao processo de corrosão, principalmente quando exposto a ambientes 

agressivos, com muita concentração de sais. (PANOSSIAN, 1993).  

Uma alternativa da indústria tem sido a substituição dos aços carbono por ligas mais 

resistentes à corrosão, como o aço inoxidável (AI). Na família dos aços inoxidáveis existe 

uma classe conhecida como aços inoxidáveis duplex (AID), que agregam uma elevada 

resistência à corrosão e uma satisfatória resistência mecânica, esses aços possuem uma 

microestrutura bifásica, contendo uma matriz ferrítica com ilhas de austenita em frações 

aproximadamente iguais. O aço inoxidável duplex é obtido com uma composição balanceada 

de ferro (Fe), cromo (Cr), níquel (Ni) e molibdênio (Mo), dependendo das propriedades que 

se deseja desse material. Devido à crise nos anos de 1990 e 2000, o níquel ficou escasso e 

com preço mais elevado, logo os AID, por conterem um percentual menor de níquel do que os 

aços austeníticos, foram cada vez mais pesquisados e desenvolvidos (SILVA, 2006). 

O processo de produção do AID mais comumente empregado é o método de fundição, 

onde as temperaturas de trabalho podem chegar acima de 1000°C, resultando, muitas vezes, 

na formação de fases deletérias, ao longo do processo de resfriamento. Tais fases tem gerado 

muitos problemas de resistência à corrosão desses materiais, ocorrendo gastos elevados com 

manutenção e substituição de equipamentos. Como alternativa ao método de fundição, temos 

a metalurgia do pó (ou sinterização), que baseia-se na produção de peças metálicas a partir de 

pós metálicos. Depois da obtenção dos pós, eles são misturados e compactados em prensas. 

Na sequência temos o processo de sinterização, realizado a temperaturas à baixo do ponto de 

fusão dos metais empregados nessas ligas (ZAPATA, 1987).  

Porém é necessário a investigação da formação de fases intermetálicas nos AID 

sinterizados, pois estas fases causam a degradação das principais propriedades mecânicas e da 

resistência à corrosão dos materiais. Na faixa de temperatura de 300 a 1000°C podem ocorrer 

fases deletérias como sigma (σ), chi (χ), austenita secundária (γ2), nitretos de cromo (Cr2N) e 

carbetos (M23C6, M7C3). Esses precipitados removem os elementos, como cromo e o 

molibdênio, da matriz. A fase sigma é uma das mais prejudiciais, pois causa diminuição da 

resistência à corrosão e das propriedades mecânicas dos AID (LO et. al., 2009).  



15 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a resistência à corrosão do aço 

inoxidável duplex sinterizado (22%Cr-5%Ni). Quando este aço passa por tratamento térmico,   

nas temperaturas de 700, 750, 800, 850 e 900°C por diferentes tempos (10 minutos, 1 e 10 

horas). A resistência à corrosão, será avaliada nos ensaios de polarização cíclica, de 

cronoamperometria, de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE). Para determinar a 

menor temperatura em que o material se torna susceptível ao processo de corrosão localizada, 

o ensaio de temperatura crítica de pite (TCP) foi efetuado. Todos os ensaios foram realizados 

em meio de NaCl 3,5% e potencial de circuito aberto (Eca), após o tempo de uma hora de 

imersão. 

As caracterizações microestruturais foram realizadas por microscopia óptica (MO) e por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Também foram analisadas possíveis alterações, 

provocadas pela precipitação de fase sigma (σ), por medidas de microdureza. 

As caracterizações microestrutural e morfológica confirmaram a presença de fase sigma 

no aço inoxidável duplex sinterizado (22%Cr-5%Ni), e que a quantidade desta fase aumenta 

com o tempo e temperatura de envelhecimento. O aumento do tempo de envelhecimento 

influenciou de maneira negativa na resistência à corrosão desse aço e ocasionou fragilização 

por aumento na dureza da liga. 
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2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é verificar a resistência à corrosão no aço inoxidável duplex 

sinterizado (22%Cr-5%Ni), quando em sua microestrutura ocorre a precipitação de fase sigma 

em diferentes proporções. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar tratamentos térmicos, nas amostras do aço inoxidável duplex sinterizado, de 

solubilização com temperatura de 1100°C por 30 minutos. 

 Realizar tratamento térmico de envelhecimento nas temperaturas de 700,750, 800, 850 

e 900°C por tempos de 10 min, 1 e 10 horas; 

 Avaliar as possíveis alterações provocadas pela precipitação de fase deletérias nas 

amostras solubilizadas e tratadas termicamente utilizando medidas de microdureza; 

 Caracterizar as amostras, através de microscopia óptica (MO) e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV); 

  Realizar a quantificação das fases ferrita, austenita e intermetálicas, utilizando o 

programa ImageJ; 

 Analisar e comparar as atividades eletroquímicas, das superfícies da amostra 

solubilizada com as amostras tratadas termicamente, através do ensaio de potencial de circuito 

aberto (Eca); 

 Comparar a resistência à corrosão e à polarização da amostra solubilizada com as 

mostras tratadas termicamente, através das curvas de polarização cíclica e espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) respectivamente. 

 Analisar os filmes formados nas amostras a partir do aumento da densidade de 

corrente em função do tempo, na amostra solubilizada e comparar com as amostras tratadas 

termicamente, utilizando o ensaio de cronoamperometria; 

 Verificar a menor temperatura de início de pites estáveis para a amostra solubilizada e 

para as amostras envelhecidas isotermicamente, através do teste de temperatura crítica de pite 

(TCP). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Aços Inoxidáveis 

 

Aços inoxidáveis (AI) são compostos de ferro-Cromo (Fe-Cr), esse último como 

elemento de liga com teor de no mínimo 11%. O Cr é responsável pela resistência à corrosão, 

uma vez que ele se liga ao oxigênio e forma uma camada passiva. É uma camada altamente 

resistente, impermeável e praticamente insolúvel em vários meios. Para alguns aços 

inoxidáveis o teor de cromo pode chegar até 30% (SEDRIKS, 1996). Os aços inoxidáveis que 

apresentam melhor resistência à corrosão são aqueles que tem os menores teores de carbono, 

pois esse elemento colabora com a formação de precipitados, como carbonetos de cromo. A 

retirada de cromo da matriz ferrítica reduz consideravelmente a resistência à corrosão desses 

aços (GEMELLI, 2001). 

Para a estabilização da microestrutura dos aços inoxidáveis são necessários os 

elementos de liga. Os mais importantes são o cromo e o níquel, sendo os elementos que 

compõem o sistema básico. A estrutura do cromo, é cúbica de corpo centrado (CCC), sendo 

assim, estabilizador da fase ferrita (Fe-α). Já o níquel, tem estrutura cúbica de face centrada 

(CFC) e é o estabilizador da fase austenita (Fe-γ) (FEDELE et. al., 1999). 

Os AI são classificados segundo sua microestrutura, que é obtida em função da 

quantidade de elementos de liga presentes na microestrutura do material. Os elementos que 

estabilizam a austenita são o níquel, o carbono, o nitrogênio e o manganês, enquanto que os 

elementos como o cromo, o silício, o molibdênio, o titânio e o nióbio estabilizam a ferrita. A 

Tabela 1 apresenta os elementos de liga e suas características quando adicionado na 

microestrutura do material (VILLAMIL et. al., 2002). 
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Tabela 1- Influência dos elementos de liga nas propriedades dos aços inoxidáveis. 

CROMO 

- Confere passividade 

(acima de 11%). 

- Eleva a resistência à 

corrosão com o aumento 

do teor. 

- Forma uma Película de 

óxido fina e aderente que 

retarda ou impede a ação 

corrosiva posterior. 

- Forma uma película de 

óxido que é reforçada em 

meio ambiente redutor. 

- Eleva ligeiramente a 

resistência mecânica. 

- Eleva a temperabilidade. 

MOLIBDÊNIO 

- Eleva a resistência à corrosão dos 

aços austeníticos e ferríticos 

- Eleva a resistência mecânica em 

temperaturas altas. 

- Eleva a resistência à corrosão 

localizada. 

MANGANÊS 

E 

NITROGÊNIO 

- Substituem parcialmente o níquel 

como estabilizador de austenita. 

NÍQUEL 

- Confere estabilidade e 

estrutura austenítica à 

temperatura ambiente. 

- eleva a resistência ao 

choque. 

- Eleva a temperabilidade. 

NIÓBIO E 

TITÂNIO 

- Atuam como estabilizadores de 

carbono, combinando-se 

preferencialmente com ele e 

evitando a formação de carbono de 

cromo e a corrosão intergranular. 

SILÍCIO 

- Acima dos teores usuais, eleva a 

resistência à oxidação a altas 

temperaturas. 

Fonte: (VILLAMIL et. al., 2002, modificada pelo autor). 

 

3.2 Aço Inoxidável Duplex 

 

A primeira geração de aços inoxidáveis duplex apresentava boas características de 

desempenho nas condições de forjado e fundido, porém problemas de fragilização e 

dificuldades na produção, motivo pelo qual os levou a ter pouca utilização até o início dos 

anos 70. O AID com 22% de Cr foram desenvolvidos em 1970, na Alemanha e Suécia, e é 

conhecido como, DIN 1.4462 ou UNS S31803 ou SAF 2205 (GUNN, 1997). 
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A produção dos AID é de extrema importância em indústrias químicas, petrolíferas, de 

geração de energia, papel e celulose, entre outras (SOUZA, 2012). 

A microestrutura dos aços duplex, como mostrado na Figura 1, composta por uma 

matriz ferrítica com ilhas de austenita, favorecendo uma elevada resistência mecânica e uma 

boa resistência à corrosão (SILVA, 2006). Estas características são obtidas através do 

balanceamento dos elementos de liga e de tratamento termomecânico realizado, normalmente, 

entre 1000°C e 1250°C. O balanceamento entre as frações volumétricas dessas fases deve 

ficar próximo de 50% para se maximizar as propriedades mecânicas e de resistência à 

corrosão (SENATORE et.al., 2007). 

 

Figura 1 - Microestrutura típica de aço inoxidável duplex UNS S31803. Aumento de 

400x. 

 

Fonte: (NILSSON, 1992). 

 

3.3 Precipitação de Fases Intermetálicas 

 

As fases intermetálicas podem precipitar nos AID, principalmente quando são 

submetidos à uma determinada faixa de temperatura. Essa faixa, para muitos autores, pode 

começar de 300 a 1000°C. A temperatura de 475°C é muito estudada e pode ocorrer a 

decomposição da fase ferrita, e aparecendo a precipitação de fase alfa linha (α’) rica em 

cromo. Na faixa de temperatura entre 600 e 1000ºC, ocorre a formação da fase sigma, 

austenita secundária (γ2) e fase chi (χ) (MAGNABOSCO E FALLEIROS, 2005). 
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A Figura 2 mostra o diagrama de Tempo Temperatura e Transformação (TTT), 

mostrando as possíveis transformações de fase em aços inoxidáveis dúplex, AID quando o 

material é submetido a determinadas condições de tempo e temperatura. 

 

Figura 2 - Diagrama Tempo-Temperatura-Transformação (TTT) com as possíveis fases 

intermetálicas que precipitam nos aços inoxidáveis duplex. 

 

Fonte: (CHARLES; BERNHARDSSON, 1991). 

 

Essas fases intermetálicas, também conhecidas como fases deletérias não são 

magnéticas, reduzem as propriedades mecânicas, a tenacidade, a ductilidade com aumento da 

dureza e resistência à corrosão do materiais. As fases mais prejudiciais são aquelas mais ricas 

em cromo e molibdênio (POHL et al., 2006). 

De acordo com a literatura podemos classificar os efeitos nocivos das fases deletérias, 

de acordo com a temperatura em que ocorre precipitações, em dois grupos. Para baixas 

temperatura, que compreende uma faixa de 300 a 500°C. Essas temperaturas, muitas vezes são 

devido ao próprio processo ou a utilização de equipamentos. Limitando a utilização dos AID. 

Para altas temperaturas, compreende a faixa de temperatura de 600 a 1000°C, nessa faixa 

ocorre diversas precipitações de fases deletérias, como σ, χ, γ2 Cr2N (NILSSON, 1992). 
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3.3.1 Fase Sigma (σ) 

 

A faixa de temperatura de precipitação de fase sigma é em torno de 650 a 1000ºC e depende 

da composição química da liga. Nos aços inoxidáveis duplex a ferrita é termodinamicamente 

metaestável na faixa de temperatura de precipitação dessa fase. A ferrita também possui um 

teor mais elevado dos elementos formadores de fase sigma, por exemplo, cromo, molibdênio 

e silício. Segundo MAEHARA et.al (1983) a precipitação da fase sigma dá-se 

principalmente pela decomposição da ferrita. Essa decomposição geralmente ocorre através 

de uma reação eutetóide, formando sigma e austenita secundária, está última com teores mais 

baixos dos elementos Cr e Mo. Com a formação de fase sigma a matriz ferrítica fica sem os 

seus principais estabilizadores, e como há níquel dissolvido, a fase austenítica torna-se mais 

estável ocorrendo uma transformação isotrópica da matriz de ferro: α→γ. A reação ocorre por 

nucleação e crescimento, apresentando uma curva de transformação em “C”. 

Para alguns pesquisadores a precipitação de fase sigma não é controlada por difusão, 

mas sim o rearranjo atômico em pequena escala para formar a complexa estrutura desta fase 

(VITEK e DAVID, 1986). No entanto, há outros pesquisadores que consideram que a nucleação 

e crescimento da fase sigma são controlados por difusão (SIEURIN, 2007). Os locais 

preferenciais para a nucleação da fase sigma nos AID são as interfaces α/γ e os contornos de 

grão ferríticos. Devido ao pequeno desarranjo atômico que gera a relação de orientação 

adotada entre a fase sigma e a austenita (SRUTT, 1986), a fase sigma nucleia na austenita e 

cresce para a ferrita 

A Figura 3 ilustra o diagrama de precipitação isotérmica de fase sigma (temperatura-

tempo-transformação) para o aço UNS S31803 (SAF 2205), com composição semelhante ao 

AID sinterizado utilizado nesse trabalho (22%Cr, 5%Ni), indicando que a maior cinética de 

precipitação se dá a 850°C. É mostrado de forma esquemática duas curvas para os teores de 

fase sigma de 1 e 6%. 

A fase σ, como visto, é indesejada e as condições de sua precipitação durante o uso do 

material (produto final) devem ser evitadas. 

A difusão de elementos formadores de fase sigma, particularmente o cromo, é 100 vezes 

mais rápida na ferrita que na austenita, explicando assim porque a sigma consome ferrita 

(LAGNEBORG, 1991). 
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Figura 3 - Diagrama TTT de precipitação de fase sigma no AID UNS S31803. 

 

Fonte: (BRANDI, 1992) 

 

Outra maneira de haver formação da fase sigma é a partir da austenita, despois de 

consumida a fase ferrita, ocorre por decomposição eutetóide durante o envelhecimento do aço 

SAF 2205 a 850ºC, para um tempo de 9 horas, normalmente aumentando a dureza do material 

(THORVALDSSON et. al., 1984). 

Um estudo interessante sobre a fase sigma em um aço com composição de 26%Cr-

5,5%Ni-2,35%Mo-0,17%N, que apresentava estrutura bifásica, com 60% de ferrita e 40% de 

austenita, após tratamento térmico entre 750 e 850°C por 10 horas, observaram que a 

precipitação foi apenas de fase sigma (ADHE et. al.,1996). 

 

3.2.2 Fases intermetálicas dos aços inoxidáveis dúplex 

 

Não apenas a fases sigma, que foi discutida no item anterior, podem estar presentes nos 

aços inoxidáveis dúplex. Dentre todas, as fases que causam maiores problemas e que são 

encontradas com mais frequência são as listadas a baixo. 

 

Fase chi (χ): Essa fase colabora com o aumento de uma fase frágil e sua presença na 

estrutura do aço duplex é um dos fatores que influenciam a precipitação e o crescimento da 

fase σ. Ela representa, um estágio intermediário na formação da fase σ. Essa fase se forma 
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quando o material fica exposto a temperaturas entre 750°C e 850°C, rica em molibdênio, 

sendo este elemento muito importante para a sua formação (THORVALDSSON et. al., 1985). 

 

Fase Austenita secundária (γ2): Está fase se forma de duas maneiras: a primeira é 

reduzir a fase ferrítica em um envelhecimento entre 600 e 800ºC, com a intenção de ter o 

melhor equilíbrio entre ferrita e austenita. A segunda maneira de se obter a γ2 é quando ocorre 

a formação de fases que são ricas em cromo, como por exemplo a sigma, chi, carbonetos, 

nitretos e R. Pois o cromo sendo retirado da matriz para a formação desses precipitados 

desestabiliza a ferrita e ocorre a formação de austenita secundária. (SOLOMON e DEVINE, 

1982). 

 

De acordo com Ghosh e Mondal (2008), a austenita secundária possui uma morfologia 

diferente da austenita original, e acontece porque a quantidade de ferrita presente durante o 

tratamento térmico geralmente excede a quantidade presente no equilíbrio em baixas 

temperaturas. Assim o envelhecimento em baixas temperaturas resultará na redução da ferrita, 

que se transformará em austenita secundária. Esta fase nucleia nos AID e cresce na matriz 

ferrítica (SHEK et. al., 1996). 

 

Fase Alfa Linha (α'): É uma fase de estrutura CCC que ocorre quando os aços 

inoxidáveis duplex ficam expostos a temperaturas entre 300°C e 550°C (ROSSITI, 2000). A 

formação dessa fase, que é rica em cromo, tem efeito mais acentuado a 475°C e ocorre 

somente na matriz ferrítica. Ela provoca uma diminuição brusca da resistência ao impacto, da 

resistência à corrosão e perda de tenacidade por inibição do movimento de discordâncias. Seu 

mecanismo de formação, que ainda é controverso, pode ocorrer de duas formas, segundo a 

literatura: por decomposição espinoidal e por nucleação e crescimento (FONTES, 2009). 

Esses mecanismos de formação variam de uma liga pra outra e dependem da quantidade de 

cromo e da temperatura de tratamento térmico. Essa fase possui tamanho em escala 

nanométrica e é bastante difícil de ser observada devido à sua estrutura semelhante à da 

matriz ferrítica. Para a sua observação são usados geralmente métodos indiretos de análise 

como variação no comportamento mecânico, magnético, eletroquímico, entre outros. 

Contudo, sua observação pode ser feita por microscopia eletrônica de transmissão, após 

períodos muito longos de envelhecimento térmico (TERADA, 2003), e sua remoção pode ser 

obtida por meio de tratamento térmico (NEWELL, 1946 apud FONTES, 2009).  
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Fase Laves (R): A fase R é rica em molibdênio e se precipita na maioria dos aços 

inoxidáveis duplex entre 550°C e 700°C (MAGNABOSCO E FALLEIROS, 2001), causando 

fragilização, endurecimento e perda de resistência à corrosão. O molibdênio é um catalizador 

de sua formação e ela pode se precipitar tanto nos aços inoxidáveis ferríticos quanto nos 

austeníticos que contem nióbio. Ela se precipita em forma de "ripas" dentro dos grãos ou nos 

contornos de grão e sua composição é Fe2Nb, na qual o ferro pode ser substituído pelo cromo 

(ROSSITI, 2000).  

 

Carbonetos: Formam-se em temperaturas elevadas, entre 950°C e 1050°C, 

preferencialmente nas interfaces α/γ, sendo mais comuns os do tipo M7C3 e M23C6 e atuam 

como partículas que restringem o crescimento de grão (MAGNABOSCO E FALLEIROS, 

2001). Em aços inoxidáveis com a adição de nióbio, o carboneto que ocorre com maior 

frequência é o NbC, que possui estrutura CFC. Contudo, após 1990, eles se tornaram menos 

importantes devido às novas técnicas de descarburização utilizadas nos processos de 

produção, que possibilitaram teores de carbono extremamente baixos em aços inoxidáveis 

(NILSSON, 1992).  

 

Nitretos: São precipitados que tendem a se formar conforme o teor de nitrogênio 

aumenta como elemento de liga, sendo o Cr2N o mais importante deles, com intervalo de 

formação entre 700oC e 900oC (HERTZMAN et al., 1986). Sua precipitação pode levar ao 

empobrecimento em cromo da ferrita, com a sua consequente desestabilização e 

transformação em austenita, além da diminuição da resistência à corrosão. O resfriamento 

rápido a partir de temperaturas altas leva à precipitação de nitretos devido à redução da 

solubilidade do nitrogênio na ferrita. Nos aços inoxidáveis que contem nióbio, o tipo de 

nitreto que se forma com maior frequência é o NbN, com estrutura CFC. A combinação entre 

o NbN e o NbC pode levar também à precipitação do carbonitreto de nióbio Nb(CN) 

(ROSSITI, 2000). A precipitação de nitretos de cromo nos aços duplex UNS S32304 

recentemente criados, com teor de nitrogênio mais alto, pode ser a primeira força motriz para 

reduzir as propriedades de corrosão e tenacidade para aquecimento a 850°C (REIS et 

al.,2012).  
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3.3 Metalurgia do Pó 

 

Industrialmente, o primeiro desenvolvimento da metalurgia do pó ocorreu 

aproximadamente em 1910 com a fabricação de fios de tungstênio dúcteis a partir do pó de 

tungstênio para uso em lâmpadas elétricas. Esta técnica, de aquecimento resistivo à 

temperatura de 3000°C, é utilizada até hoje em todo o mundo, como método padrão para a 

fabricação de filamentos incandescentes (ZAPATA, 1987). 

A metalurgia do pó é uma técnica de fabricação que possibilita a obtenção de materiais 

e componentes já na sua forma final, sem ou quase nenhum acabamento posterior, e com alto 

índice de aproveitamento de material. Economicamente, formas geométricas complexas, 

precisão dimensional rigorosa, grandes lotes de produção e propriedades químicas e 

mecânicas tornam este processo mais atrativo e competitivo que as técnicas convencionais 

(CHIAVERINI, 2002). 

O processo convencional da metalurgia do pó baseia-se fundamentalmente nas seguintes 

etapas: obtenção e mistura dos pós, sua compactação em uma matriz na dimensão e forma 

final do produto e a sinterização, como pode ser visto na Figura 4, que pode ser definida como 

um tratamento térmico a uma temperatura inferior ao do ponto de fusão do principal 

constituinte, em condições controladas de temperatura, tempo e atmosfera. Inúmeras 

operações adicionais podem ser feitas após a etapa de sinterização conforme as exigências do 

produto (MIPF, 1998). 
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Figura 4 - Processo de fabricação pela técnica da metalurgia do pó. 

 

Fonte: (FEISTAUER et. al., 1999). 
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4.0 ESTADO DA ARTE 

 

4.1 Resistência à Corrosão 

 

Alguns pesquisadores estudaram a resistência à corrosão dos aços inoxidáveis em 

diversos meios.  

Para os AID estudos mostram a boa resistência à corrosão generalizada`, por pite e sua 

grande resistência à corrosão devido aos altos teores de cromo, níquel, molibdênio e 

nitrogênio (SCHILLMOLLER E KLEIN, 1981). 

Em outro artigo foi abordado que os aços duplex podem substituir os aços austeníticos, 

devido sua maior resistência mecânica e também pela excelente resistência à corrosão sob 

tensão. Devido sua microestrutura composta por ferrita e austenita. (SOLOMON E DEVINE, 

1982). 

Outros atores abordam a fragilidade causada nos AID devido a precipitação de fases 

intermetálicas, eles observaram que precipitados eram formados durante tratamentos térmicos 

entre 300°C e 1000°C (HERBSLEB E SCHWAAB, 1982). 

Chegando na década de 90 o pesquisador Symniotis (1990) fez várias pesquisas com o 

AID em diversos meios que mostraram as mesmas conclusões, com isso ele afirma que a 

microestrutura duplex é, por si só é um fator que contribui para o aumento da taxa de 

corrosão, esclarecendo que as diferenças de composição química entre austenita e ferrita 

resultam em diferentes comportamentos eletroquímicos. 

Em um estudou, utilizaram vários aços duplex, os pesquisadores perceberam que 

adições de silício maiores que 3% aumentam a resistência à corrosão generalizada 

(KAJIMURA et al. 1991). 

Um pesquisador trabalhou com o aço SAF 2205 (22%Cr, 5%Ni), o aço mais próximo 

ao estudado nesse trabalho, esse aço foi envelhecido a 850ºC, e ensaios foram realizados em 

dois meios eletroquímicos, um ácido e um de cloreto, e foi verificado que o aumento da 

fração volumétrica de sigma faz com que o potencial de corrosão diminua para valores cada 

vez menos nobres. Também foi observado que as frações volumétricas superiores a 20% 

causaram aumentos significativos nas taxas de corrosão em soluções ácidas. Portanto, o autor 

afirma que a presença de sigma é muito mais deletéria a resistência à corrosão localizada, 

particularmente na corrosão por pite (KAJIMURA et. al., 1991 E POTGIETER, 1992). 
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Todos os trabalhos apresentados relataram a observação de decréscimo da resistência à 

corrosão nos aços duplex quando ocorre precipitação de fases deletérias, principalmente a fase 

sigma. 

Da Silva (2017) com o estudo da caracterização e da corrosão em meio de NaCl do aço 

inoxidável duplex obtido por metalurgia do pó, revelou que as amostras solubilizadas, a uma 

temperatura de 1100°C, com tempo de 30 minutos apresentaram melhor resistência à corrosão 

do que as amostras não solubilizadas e solubilizadas com tempo de 60 minutos. 

De Lima (2017) trabalhou com o efeito do tratamento térmico na passivação dos aços 

inoxidáveis superdúplex ASTM 890/A 890M GRAU 5A e 6A, os resultados mostraram um 

aumento gradativo nos valores de dureza para a fase ferrita, enquanto que para a austenita não 

foram observadas alterações relevantes, indicando que a fragilização do aço está relacionada 

no endurecimento da fase ferrita. 

No trabalho do autor Cavalcanti (2017) que tem como título: O efeito da fase sigma na 

resistência à corrosão do aço UNS S82441 para aplicação offshore, afirma que esse aço ainda 

não estabelece os requisitos de aceitação, considerando as aplicações. Ficando impraticável a 

utilização desta liga, pois o ambiente de trabalho se dá em temperaturas superiores a 1000°C por 

tempos longos, visto que o material estudado apresenta restrições quando envelhecido a 850°C em 

tempos superiores a 30min, esses materiais sofrem precipitação de fase sigma e consequente 

fragilização, redução da resistência à corrosão do material, elevação da dureza. 

 

4.2 Corrosão por Pite 

 

A corrosão por pites é um tipo de corrosão localizada que se caracteriza pelo ataque de 

pequenas áreas de uma superfície metálica, formando cavidades que apresentam o fundo em 

forma angulosa e profundidade maior do que o seu diâmetro (PANOSSIAN, 1993). A 

principal causa do aparecimento do pite é o rompimento da camada passiva, causado por 

agentes químicos ou esforços mecânicos. Os elementos de liga Cr, Mo e N quando presentes 

favorecem a resistência a corrosão por pite, de modo que quanto maior o teor destes 

elementos, maior a resistência à corrosão do aço. A Figura 5 apresenta as principais 

morfologias dos pites nos aços. 

Segundo vários autores a corrosão por pite é um dos tipos mais comum e temido nos 

aços inoxidáveis, é um forma de corrosão que pode não ser identificada por inspeção visual, 

SOLOMON e DEVINE (1982). 
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A forma que a corrosão por pite ataca é do tipo localizada, ela quebra a película passiva, 

em pontos onde a película apresenta algum defeito. A simples presença de íons cloreto, 

podem provocar pite, eles substituem moléculas de água da película passiva e levam a 

formação de íons metálicos complexos, destacando a película (SEDRIKS, 1986). 

Os pites iniciam-se normalmente na interface α/γ, a presença de sulfeto de manganês na 

ferrita, onde a dissolução pode levar a formação de sítios para nucleação de pites, também 

pode ocorrer baixos teores de cromo e molibdênio da austenita, se comparada a ferrita.  

 

Figura 5 - Diferentes tipos de morfologias de pites encontradas nos aços. 

 

Fonte: (ASTM G46-94, 2013). 

 

Pesquisadores mostram que a precipitação de fases deletérias ricas em cromo e em 

regiões pobres nesse elemento fazem cm que ocorra a perda da resistência à corrosão e a 

formação de corrosão por pite (SOLOMON E DEVINE, 1982). 

Outros estudos mostram o efeito do nitrogênio no aço duplex solubilizado, permitindo a 

corrosão por pite ocorrer tanto na austenita como na ferrita (SRIRAM E TROMANS, 1989). 

Assim como POTGIETER em 1982, NILSSON e WILSON em 1993, mostraram que a 

formação da fase sigma é diretamente proporcional a resistência à corrosão por pite, quanto 

maior fração volumétrica precipitada de sigma, quando comparada a outros precipitados (chi, 

nitretos), maior a corrosão por pite e menor resistência à corrosão. 

Existem uma ampla pesquisa da fase sigma, onde são estudados frações volumétricas 

dessa fase. Estudos corroboram com esse trabalho, pois são estudados diferentes temperaturas 

e tempos de tratamentos térmicos, para observar o efeito nocivo dessa fase deletéria. 

(HERBSLEB E SCHWAAB, 1982; ADHE, 1986; ELSHAWESH et. al.,1998). 
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5.0 MATERIAIS 

 

O material utilizado para a confecção dos eletrodos de trabalho (EW) foram 

fornecidos pela empresa Sulzer Brasil S/A. A composição química foi obtida por 

espectrometria de emissão óptica, no espectrômetro óptico, PDA-7000 - SHIMADZU e 

apresentada na Tabela 2. Esse aço tem composição muito próxima ao aço SAF 2205 (22%Cr, 

5%Ni). 

 

Tabela 2 - Percentuais em massa da composição química do aço inoxidável duplex 

confeccionado por metalurgia do pó, obtida por espectroscopia de emissão óptica. 

Elementos C Si Mn P S Ni Cr 

% 0,07 0,66 1,08 0,014 0,005 5,04 22,45 

Elementos Mo Cu Ti Al Nb V Fe 

% 3,00 0,12 0,0004 0,11 0,029 0,022 Bal 

Fonte: O próprio autor. 

 

Os valores de PREN, Creq e Nieq foram calculados a partira das equações (1.1), (3.1) e 

(4.1) respectivamente. 

 

PREN = %Cr+ 3,3(%Mo + 0,5%W)+16(%N)     (1.1) 

 

PREN =35,07 

 

Creq=%Cr+1,5(%Si)+(%Mo)+0,5(%Nb)      (2.1) 

 

Creq=26,45 

 

Nieq=%Ni+30(%C)+0,5(%Mn)+30(%N)     (3.1) 

 

Nieq=12,78 

 

O valor calculado para o PREN do aço inoxidável duplex sinterizado apresentou valor 

de 35,07, cujo valor quando igual a 35, é utilizado para aços inoxidável duplex. 
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Os valores de cromo e níquel equivalentes obtidos nas equações 2.1 e 3.1 demonstram 

coerência com o diagrama de Schaeffler, indicando estrutura binária (ferrítica/austenítica), 

típica de aços inoxidáveis duplex, com fração aproximada de 50% de ferrita. 

Para os ensaios eletroquímicos foram utilizados soluções dispostos na Tabela 2. A 

solução principal utilizada foi a de 3,5% de NaCl como eletrólito, reproduzindo o ambiente, 

no qual, o material será empregado na indústria. Essa solução preparada com reagente 

analítico NaCl P.A em água deionizada. Para o ataque eletrolítico, usamos uma solução de 

KOH 10% (m/v) preparada com água deionizada. Para a realização do MEV, a amostra foi 

somente, embutida, lixada e polida 

 

Tabela 3 - Reagentes químicos utilizados na pesquisa. 

Reagente Fabricante Pureza 

NaCl SYNTH 99% 

KOH VETEC 85% 

HCl DINÂMICA 36,5–38 % 

K
2
S

2
O

5
 VETEC 96% 

Fonte: O próprio autor. 

 

O material foi recebido na forma de um cilindro pequeno, posteriormente cortados em 

uma cortadora Cut-off da marca Fortel, com discos abrasivos. Separadas 48 pequenas 

amostras, com dimensões de 5 x 10 x 5 mm.  

Para os ensaios eletroquímicos foram utilizados eletrodos de trabalho (EW), que foram 

confeccionados com o aço inoxidável duplex sinterizado, fornecido pela empresa Sulzer, com 

área aproximada de 0,55 cm2. O eletrodo auxiliar (conhecido também como contra eletrodo, 

CE) montado com uma folha de platina (Heraues Vectra do Brasil Ltda), com área 

aproximada de 2,45 cm2 e o eletrodo de referência (ER) Ag/AgCl, modelo 012167 - RE-1B.  

Para definir a temperatura de solubilização, o programa de elaboração foi o Thermo-

Calc, contendo o banco de dados TCFE6, ano de 2008. Foi tomado como base o trabalho Da 

Silva, 2017 que em sua pesquisa de dissertação utilizou-se o mesmo aço duplex sinterizado 

desse estudo. Foi visto que o melhor tempo para a solubilização desse material é o tempo de 

30 minutos em uma temperatura de 1100ºC.  
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Os ensaios eletroquímicos foram operados em um equipamento 

potenciostato/galvanostato, acoplado a um computador contendo versões 1.11.2 do programa 

NOVA. 

 

 

5.1 Método Experimental 

 

O fluxograma apresentado na Figura 11 ilustra a metodologia e as etapas para este 

trabalho. 

 

Figura 6 - Fluxograma do método Experimental. 

 

Fonte: O próprio autor 



33 

5.2 Tratamentos Térmicos 

 

Após o corte das 48 amostras elas foram solubilizadas, na temperatura de 1100°C por 

30 minutos em um forno mufla série Inoxline da marca EDG equipamentos, seguido de 

resfriamento rápido em água, de modo a dissolver as fases secundárias formadas durante a 

solidificação. Na etapa seguinte, foram separadas 03 amostras, para serem utilizadas como 

referência, restando 45 que foram dividas, 3 para cada envelhecimento nas temperaturas de 

700ºC, 750°C, 800°C, 850°C, 900°C variando o tempo de tratamento térmico de 10 minutos, 

01 hora e 10 horas, seguidos também resfriadas em água. Após o tratamento térmico as 

amostras foram embutidas, foram utilizadas resina epóxi de cura a frio e um fio de cobre 

utilizado para permitir contato elétrico. 

 

Figura 7 - Descrição das amostras estudadas. 

AMOSTRA TEMPO DESCRIÇÃO 

Solubilizada 30 min AID_S 

700°C 

10 min AID_700°C-10min 

01 h AID_700°C-1h 

10 h AID_700°C-10h 

750°C 

10 min AID_750°C-10min 

01 h AID_750°C-1h 

10 h AID_750°C-10h 

800°C 

10 min AID_800°C-10min 

01 h AID_800°C-1h 

10 h AID_800°C-10h 

850°C 

10 min AID_850°C-10min 

01 h AID_850°C-1h 

10 h AID_850°C-10h 

900°C 

10 min AID_900°C-10min 

01 h AID_900°C-1h 

10 h AID_900°C-10h 

Fonte: O próprio autor. 
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5.3 Caracterização Microestrutural 

 

O aço inoxidável duplex tem na sua estrutura a presença de duas fases, ferrita e 

austenita, em quantidades aproximadamente iguais na amostra solubilizada, ver Figura 8 

(BRYTAN, NIAGAJ E REIMAN, 2015). 

Durante os tratamentos térmicos ocorre a precipitação de fases deletérias, portanto a 

caracterização microestrutural tem o objetivo de revelar as fases presentes em cada condição 

estudada. 

As amostras foram lixadas, com lixas de diferentes granulações, 120, 220, 320, 400, 600 

e 1200. Em seguida, foram polidas com pasta de diamante com granulometria de 6 μm, 3 μm 

e 1 μm. A etapa seguinte ocorreu com a investigação da microestrutura dessas amostras, a 

partir de um ataque químico com o reagente Beraha a 60°C. Essa solução foi preparada 

adicionando-se 1000 mL de água destilada e deionizada, mais 200 mL de ácido clorídrico. Em 

uma porção de 100 mL dessa solução foi adicionado 1 g de metabissulfito de potássio. Este 

ataque se deu com a solução aquecida a temperatura de 60°C por 5 segundos. Após o ataque 

as amostras foram lavadas em água destilada, secas com jato de ar quente e levadas ao 

microscópio óptico, da marca Leica modelo DMI 3000M, para análise morfológica das fases 

ferrita e austenita.  

Para as amostras que passaram por tratamentos térmicos utilizou-se um ataque 

eletrolítico para a observação das fases presentes no material. O sistema eletrolítico constou 

de uma solução KOH 10% (m/v) como eletrólito, eletrodo de platina como contra-eletrodo e a 

amostra como eletrodo de trabalho. Em seguida, empregando uma fonte, aplicou-se um 

potencial de 3V por 60 segundo, posteriormente as amostras foram lavadas com água 

deionizadas e secadas com ar quente. Foram obtidas imagens com aumentos de 5X, 10X, 

20X, 50X e 100X, porém as imagens de 20X foram escolhidas para realizar a quantificação, 

no programa ImageJ, para determinar o percentual de fase sigma nas amostras tratadas 

termicamente. 

As imagens polidas foram analisadas por MEV e foi realizada uma análise semi-

quantitativa e determinação da composição química por EDS. 
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Figura 8 - Imagem de uma microscopia óptica. Micrografia da amostra solubilizada 

(aço inoxidável duplez sinterizado (22%Cr, 5%Ni), atacada com reagente Beraha. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

5.4 Ensaios Eletroquímicos 

 

Neste trabalho foram realizados ensaios eletroquímicos, como polarização 

potenciodinâmica cíclica, espectroscopia de impedância (EIE), cronoamperometria e 

temperatura crítica de pite (TCP), todos foram realizados em potencial de circuito aberto, após 

o tempo de uma hora de imersão. Os ensaios ocorreram no equipamento Autolab modelo 

PGSTAT302N, pertencente ao laboratório de pesquisa à corrosão (LPC) da Universidade 

Federal do Ceará. 

Uma célula de vidro foi utilizada para a realização dos ensaios, exceto o ensaio de TCP, 

que utilizou-se uma célula de vidro do tipo encamisada para os ensaio com temperatura. 

Para todos os ensaios as amostras foram preparadas com lixas d’água nas 

granulometrias de 120, 220, 320, 400 e 600, depois foram lavadas com água destilada e secos 

com jato de ar quente. As amostras tiveram sua interface protegida com esmalte, para evitar a 

provável corrosão por frestas, deixando apenas uma área delimitada para a realização das 

medidas. Utilizou-se gaiola de Faraday. 

 

5.4.1 Potencial de Circuito aberto 

 

Quando um metal é imerso em uma solução eletrolítica, estabelece-se uma interface 

condutor metálico-condutor iônico, caracterizada por uma distribuição não homogênea de 
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cargas. Em consequência, existe uma diferença de potencial entre o metal e a solução, 

conhecida como potencial de eletrodo que, medido em relação a um eletrodo de referência, 

recebe o nome de potencial de circuito aberto (Eca). A uma temperatura constante, o Eca 

depende da natureza das reações de corrosão envolvidas, bem como da natureza e composição 

do eletrólito. 

Portanto, os potenciais de circuito aberto mostram os resultados das reações 

eletroquímicas que ocorrem na interface do eletrodo e da solução. A partir do monitoramento 

das mudanças do potencial de circuito aberto com tempo de imersão os processos 

eletroquímicos são estudados (Kozuh et al., 2016). 

As medidas de potencial de circuito aberto foram obtidas utilizando um 

potenciostato/galvanostato da marca Autolab modelo PGSTAT302N, como mostra a Figura 9, 

conectado a um microcomputador controlado pelo programa NOVA®, que realizou o controle 

do teste e coletou os resultados, como apresentado na Figura 9. 

Estas medidas foram realizadas pela exposição de 0,55 cm2 do corpo de prova em 

solução 3,5% de NaCl na temperatura ambiente (~25ºC) por 01 hora. 

 

Figura 9 - Equipamento utilizado nos ensaios eletroquímicos. Potenciostato / 

Galvanostato da marca Autolab modelo PGSTAT302N, conectado a um microcomputador e 

controlado pelo programa NOVA®. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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5.4.2 Polarização Cíclica 

 

Através dessa técnica é possível determinar o potencial de pite (Epite) e o potencial de 

repassivação (Erepass) de metais passivos (como os AID) quando expostos a um meio que gere 

corrosão por pites, como os eletrólitos ricos em cloretos (KOBAYASHI E WOLYNEC, 

1999). A Figura 10 representa a localização dos potenciais em uma curva, em que o potencial 

aumenta a uma velocidade constante desde o potencial de corrosão (E*) até um momento que 

se tem um forte aumento da corrente anódica. Este potencial de aumento é chamado de Epite, 

que representa a resistência do material ao início da corrosão. Frequentemente, antes de 

atingir esse valor a corrente flutua, indicando nucleação de pites seguido da repassivação 

local, originária de pites metaestáveis. A varredura de potencial é invertida no momento em 

que se atinge certa densidade de corrente, observando-se a histerese da curva é possível inferir 

qualitativamente e quantitativamente a intensidade da resistência à corrosão localizada. Logo 

se observa o potencial de repassivação (Erepass), onde o material novamente atinge a corrente 

passiva. Quanto maior a área da histerese, maior é a dificuldade de repassivação da superfície 

e, portanto, maior será a tendência à propagação da corrosão por pites (GEMELLI, 2001). 

Esta técnica mede tendências de formação de pites em um dado sistema metal-solução.  

 

Figura 10 - - Representação da curva de Polarização Cíclica com os potenciais de pite, 

de proteção e de corrosão (E*). 

 

Fonte: (MAGNABOSCO E FELLEIROS, 2001). 

 

Quanto maior a diferença entre Epite e Ecorr maior será a resistência à formação do pite e 

menos provável seu surgimento, tendo em vista que em condições normais de aplicação 

dificilmente as perturbações em torno do Ecorr atingirão os valores de potencial para a 

nucleação espontânea dos pites. Se o Erepass for maior que o Ecorr, ou seja, o metal apresentará 
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a tendência de regeneração da camada de passivação do material frente a uma eventual 

ruptura da mesma e, a repassivação será tão facilitada quanto maior for a diferença entre estes 

potenciais. Por outro lado, se o Erepass for menor que o Ecorr, o metal permanecerá no estado 

ativo mesmo em condições de potencial livre sem flutuações e uma vez destruída a camada de 

passivação, o processo é auto catalítico e os pites formados continuarão a crescer, sem 

interrupções. 

Esse ensaio foi conduzido a uma velocidade de varredura de 1 mV/s de forma contínua 

e ascendente do potencial (OCP), tendo início após 01 hora de imersão no potencial de 

circuito aberto, quando atingido o potencial de 1 mA foi revertido o sentido de varredura. 

Após os ensaios a superfície das amostras foram investigadas através da microscopia óptica. 

 

5.4.3 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

 

É uma técnica usada para caracterizar a superfície de matérias, por ser uma técnica mais 

precisa comparando com as demais técnicas. De acordo com Wolynec (2013), ela é derivada 

de um método em que, em lugar de se aplicar um potencial de eletrodo de corrente contínua, 

se aplica um potencial de corrente alternada com diferentes valores de frequência, por isso 

uma maior precisão. Este método apresenta diversas vantagens com relação às técnicas de 

corrente contínua, pois utiliza sinais muito pequenos, com isso não perturbam as propriedades 

dos eletrodo. Existe também a possibilidade de estudar as reações de corrosão, medindo as 

taxas em meios de baixa condutividade. E, por fim, é possível determinar numa mesma 

medida a resistência de polarização e a capacitância da dupla camada. 

Os testes de espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) foram realizados após 

estabilização do potencial aplicado por uma hora depois de imerso na solução.  

Para a obtenção dos espectros de impedância, antes de cada medida, as amostras 

ficaram imersas em solução por 01 hora no potencial correspondente de medida. A 

perturbação senoidal no potencial de corrosão foi de 10mV, em torno dos potenciais de 0,1V, 

0,4Ve 0,85V a temperatura ambiente (~25ºC). A faixa de frequência empregada foi de 10 kHz 

a 10 mHz e a taxa de leituras de 10 pontos por década de frequência. Os resultados de 

impedância foram tratados utilizando o programa NOVA® 1.11.2. 

Foram obtidos diagramas de Nyquist por meio de uma varredura de frequências com um 

total de 50 pontos. Com a preocupação de se evitar perturbações externas que poderiam 

interferir no sistema, utilizou-se a gaiola de Faraday nesses testes. Uma vez obtidos os 

respectivos diagramas de Nyquist, extrapolaram-se as semicircunferências correspondentes, 
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por meio do programa NOVA®, para obtenção da resistência do eletrólito, da resistência de 

polarização. 

 

5.4.4 Cronoamperometria 

 

As medidas obtidas através do ensaio de cronoamperometria foram realizados a fim de 

verificação o crescimento da densidade de corrente em função do tempo, foi estabelecido o 

potencial de 400 mV (Ag/AgCl – sat. KCl). Observa-se a medida da corrente em um potencial 

fixo e a resposta em função da corrente é conhecida como transiente de corrente. 

A corrente é obtida através das mudanças no estado de oxidação das espécies 

eletroativas, portanto obedecendo à lei de Faraday, é denominada de corrente faradaíca que é 

uma medida direta da taxa das reações de oxi-redução nos eletrodos, indicando portanto a 

ocorrência de corrosão localizada, no momento em que há o aumento da corrente ou a 

tendência a passivação, observado na redução da corrente quando a valores próximos ao de 

passivação. Para a realização desse ensaio partiu-se do potencial de circuito aberto do sistema 

durante 1 hora, com o potencial fixo de 400 mV x Ag/AgCl (sat. KCl) durante 15 minutos 

(900s). 

 

5.4.5 Temperatura Crítica de Pite (TCP) 

 

Além do potencial de pite, outros parâmetros têm sido sugeridos para avaliar a 

resistência à corrosão por pite. Um desses parâmetros, que tem tido bastante aceitação, é a 

temperatura crítica de pite (TCP) (QUARFORT, 1989). 

O teste eletroquímico (Critical Piting Temperature- CPT) constituem encontrar a 

temperatura crítica de pite do material em solução padrão (1M NaCl). Ele determina a 

temperatura em que o material se torna susceptível ao processo de corrosão localizada. Os 

testes eletroquímicos de TCP foram realizados de acordo com a norma ASTM G150 - 13. O 

potencial aplicado foi de 700 mVSCE a partir da estabilização da temperatura com início do 

teste começando a partir de 25ºC. A temperatura foi controlada manualmente utilizando o 

banho termostático com uma taxa de aquecimento de 1ºC/min. O teste se encerra quando a 

densidade de corrente se torna maior que 100 μA/cm2, e assim se mantém constante por mais 

de 60 s. A TCP é a temperatura para qual está densidade de corrente é superada. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização Microestrutural 

 

6.1.1 Microscopia óptica 

 

Com o objetivo de comprovar a microestrutura bifásica do material na condição 

solubilizada, foi realizado um ataque químico com reagente Beraha, conforme descrito na 

seção 5.2. A Figura 11 mostra a microscopia óptica da amostra solubilizada (AID_S) a 

1100°C por 30 minutos, com aumento de 20x. A partir das imagens obtidas foi possível 

estimar o percentual das fases ferrita e austenita. A quantificação de fases foi feita utilizando-

se o aplicativo ImageJ e os valores médios, bem como o desvio padrão são apresentados na 

Tabela 4. É possível observar que os valores encontrados foram próximos para ambas as fases 

caracterizando uma estrutura bifásica. Este resultado está de acordo com a literatura que 

referencia os aços inoxidáveis duplex com frações volumétricas aproximadamente iguais de 

ferrita e austenita (SILVA, 2006). 

 

Figura 11 - Microscopia óptica e quantificação de fases para a amostra AID_S. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 4 - Percentual de fases da amostra AID_S. 

Fase Percentual (%) Desvio Padrão 

Ferrita 49,35 0,57 

Austenita 50,65 0,59 

Fonte: O próprio autor. 

 

A amostra solubilizada também foi analisada por MEV com magnificação de 2000x, 

conforme mostra a Figura 12. Esta imagem está bem definida, com duas fases distintas: ferrita 

e austenita. De acordo com a imagem da microscopia óptica realizada para essa mesma 

amostra. 

 

 

Figura 12 - Micrografia eletrônica de varredura para amostra solubilizada, 2000x. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para a análise microestrutural das amostras tratadas termicamente foi feito um ataque 

eletrolítico utilizando o reagente KOH 10%, como descrito na seção 5.2. A Figura 13 reúne as 

imagens obtidas por microscopia óptica com aumento de 20x, dos corpos de prova 

envelhecidos por 10 minutos, nas temperaturas de 700°C, 750°C, 800°C, 850°C e 900°C. 

As imagens mostram a fase ferrita, austenita e o início de precipitações de fases 

intermetálicas. As ligas AID_850°C_10min e AID_900°C_10min tem um percentual maior de 

precipitados. Nota-se que a precipitação ocorre principalmente nos contornos de grão α/α e 
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α/γ, por serem regiões de alta energia de nucleação. É possível observar que o aumento da 

temperatura de envelhecimento resulta em um aumento gradativo da fração volumétrica dos 

precipitados.  

De acordo com a literatura entre 400°C e 900°C pode ocorrer a precipitação de muitas 

fases, como é apresentado no diagrama TTT para o aço inoxidável duplex SAF 2205 (ver 

Figura 7), vale ressaltar que as temperaturas de 700°C a 900°C são as mais propícias a 

formação de fase sigma e austenita secundária (MAGNABOSCO E FALLEIROS, 2005).  

A Tabela 5 contém o percentual das fases presentes nas amostras envelhecidas por 10 

min, para todas as temperaturas de trabalho. Observa-se que o percentual da fase ferrita 

diminui enquanto o da fase austenita aumenta com a elevação da temperatura de tratamento 

térmico Conclui-se que o AID sinterizado apresenta o mesmo comportamento do AID 

convencional, logo as fases que estão precipitando no material podem ser a fase sigma e chi e 

austenita secundária em menor quantidade. 
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Figura 13 - Micrografias das amostras envelhecidas no tempo de 10 minutos, tratadas 

termicamente. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Tabela 5 – Quantificação de fases para amostras solubilizadas e envelhecidas por 10 

min. 

Tempo de 

Envelhecimento 

% de 

Ferrita 

% de 

Austenita 

% de  

Precipitados 

Desvio 

Padrão 

Solubilizada 49,35 50,65 ____ 0,57 

700°C 48,52 51,48 0,24 0,61 

750°C 48,08 51,91 0,28 0,52 

800°C 47,43 52,57 0,33 0,63 

850°C 46,52 53,48 1,14 0,59 

900°C 46,08 53,92 1,54 0,65 

Fonte: O próprio autor. 

 

A Figura 14 apresenta as micrografias das amostras tratadas termicamente por 01 hora 

nas temperaturas de trabalho. O tratamento das imagens, no aplicativo ImageJ, são 

apresentados na Figura 15 a quantificação das fases intermetálicas presentes nas amostras. 

Observa-se na Tabela 6 que as amostras tratadas termicamente nas temperaturas de 700 

e 750°C por 01 hora, formou-se menos de 2% de precipitados. Contudo, apresentaram valores 

expressivos as amostras tratadas por 1hora a 800, 850 e 900°C com percentuais de fases 

intermetálicas de 8,05%, 13,16%, e 14,25%, respectivamente. É possível observar o 

crescimento de fases intermetálicas a medida que ocorre o aumento da temperatura de 

tratamento. Sabe-se pela literatura, conforme explicado anteriormente em outra seção, que o 

aço inoxidável duplex SAF 2205, com mais de 6% de fase sigma apresenta redução na 

resistência à corrosão por pite e perda de importantes propriedades mecânicas. (POTGIETER, 

1992). 

Portanto, os AID sinterizado precipitaram fases deletérias semelhante aos AID 

convencionais. Constata-se que aços inoxidáveis duplex sinterizados que passam por 

tratamento térmico, nas temperaturas de 800°C, 850°C e 900°C por 01 hora tem alto 

percentual de fases deletérias, que são muito prejudiciais a resistência à corrosão desses aços 

(POTGIETER, 1992). 
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Figura 14 - Micrografias das amostras envelhecidas no tempo de 01 hora, tratadas 

termicamente. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Tabela 6 - Quantificação de fases para amostras solubilizadas e envelhecidas por 1 

hora. 

Tempo de 

Envelhecimento 

% de 

Ferrita 

% de 

Austenita 

% 

Precipitados 

Desvio 

Padrão 

Solubilizada 49,35 50,65 ------ 0,57 

700°C 48,56 51,44 1,25% 0,68 

750°C 47,08 52,92 1,45% 0,59 

800°C 46,25 53,75 8,05% 0,61 

850°C 45,15 54,85 13,16% 0,63 

900°C 44,43 55,57 14,25% 0,67 

Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 15- Imagens do aplicativo ImageJ das amostras tratadas termicamente por 01 

hora, os precipitados estão apresentados em pixels pretos. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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A Figura 16 mostra as imagens por microscopia óptica para as amostras tratadas 

termicamente por 10 horas. Uma comparação entre os três tempos de tratamentos térmicos 

estudados nesta pesquisa (10 min, 1 h e 10 h), mostra que esta última condição apresenta a 

maior precipitação de fases intermetálicas, confirmadas com a quantificação na Tabela 7. 

A metodologia adotada para os tratamentos térmicos (temperatura e tempo de 

envelhecimento) apresentaram frações da fase deletéria, em ordem crescente de fração 

volumétrica em relação ao tempo e temperatura de envelhecimento, ou seja, maiores tempos e 

temperaturas de envelhecimento resultaram em maiores teores de fases intermetálicas, estando 

coerente com o resultado esperado. Conclui-se que as amostras de 10 horas apresentaram o 

maior percentual de precipitação. 
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Figura 16 - Micrografias das amostras envelhecidas no tempo de 10 horas, nas 

temperaturas de tratadas termicamente. 

 

Fonte: O próprio autor 
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A Tabela 7 contém os resultados fornecidos pelo programa de quantificação das fases 

presentes nas amostras tratadas termicamente por 10 horas. É possível observar uma 

diminuição da fase ferrita e o crescimento das fase deletérias. 

 

Tabela 7- Quantificação de fases para amostras solubilizadas e envelhecidas por 10 

horas. 

Tempo de 

Envelhecimento 

% de 

Ferrita 

% de 

Austenita 

% 

Precipitados 

Desvio 

Padrão 

Solubilizada 49,35 50,65 ------ 0,57 

700°C 43,67 56,33 7,93 0,72 

750°C 42,87 57,13 14,43 0,55 

800°C 40,77 59,23 15,76 0,63 

850°C 32,76 67,24 18,82 0,57 

900°C 30,82 69,16 19,06 0,61 

Fonte: O próprio autor. 

 

Realizando o tratamento das imagens, no aplicativo ImageJ, são apresentados na Figura 

17 a quantificação das fases intermetálicas presentes nas amostras, observa-se que a fração 

volumétrica da fase deletérica está próxima da fração de ferrita na microestrutura, chegando a 

quase 20%. Logo confirma-se a ocorrência de diluição da matriz ferrítica para a formação da 

fase sigma, onde temos: α→σ. Percebe-se também pelas imagens obtidas o aumento de cerca 

de 60% da fração volumétrica da fase austenita, possivelmente por formação de austenita 

secundária nas microrregiões onde houve o consumo da ferrita: α→γ2. De acordo com a 

literatura a fase sigma cresce na fase ferrita e isso ocorre devido a taxa de difusão na fase ferrita 

ser 100 vezes mais rápida do que na austenita (MAEHARA et. al, 1983). 
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Figura 17 - Imagens do aplicativo ImageJ das amostras tratadas termicamente por 10 

horas, os precipitados estão apresentados em pixels pretos. 

 

Fonte: O próprio autor. 
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5.1.2 Microscopia eletrônica de varredura 

 

Segundo a literatura é por volta de 850°C que ocorre a maior cinética de transformação 

de fase sigma em aços inoxidável duplex, devido a decomposição eutetóide da ferrita 

(PADILHA, 2000). Diante dessa afirmação foram escolhidas três amostras para serem 

analisadas por microscopia eletrônica de varredura, AID_850°C_10min, AID_850°C_01hora 

e AID_850°C_10h, com intuito de averiguar as informações já obtidas na microscopia óptica. 

As imagens do MEV estão apresentadas nas Figuras 18, 19 e 20. 

Primeiramente foi feita a captura das imagens com uma magnificação de 4000x, em 

seguida é selecionada uma área para análise e então é realizado um mapeamento dos 

elementos presentes na liga por espectroscopia de dispersão de energia (EDS). Com isso foi 

possível verificar os elementos presentes nessa liga e locais de maior concentração. 

 A Figura 18 (a) apresenta o MEV para a amostra AID_850°C_10min. É possível ver a 

fase ferrita, austenita e o início da precipitação de fases deletérias. 

Para a Figura 18 (b), temos o EDS. A interpretação correta dessas imagens se dá através 

da cor. É estabelecida uma cor para cada elemento, logo quando começa a varredura da área 

selecionada a imagem começa a se formar, informando em que regiões da superfície da peça 

existe a presença dos elementos em destaque e os pontos mais claros são onde está a maior 

concentração de cada elemento. 

Para a amostra AID_850°C_10min foi realizando o mapa e as informações colhidas são 

apresentadas a seguir: 

 Ferro (Fe) – Esse elemento está distribuído uniformemente sobre toda a 

superfície da amostra.  

 Cromo (Cr) – Na região onde tem maior concentração desse elemento é a 

região onde está presente a fase ferrita. 

 Níquel (Ni) – Esse elemento está mais concentrado na região da fase austenita. 

 Molibdênio (Mo) – Nos pontos onde há maior concentração desse elemento é 

muito provável a existência da fase chi (χ), pois ele é muito importante para a formação dessa 

fase. 

Analisando o mapa, para a amostra AID_850°C_10min, observa-se a presença de 

ferrita, austenita e uma pequena quantidade de sigma e chi. Coerente com a informação obtida 

na microscopia óptica (ver Figura 13). 
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Figura 18 - (a) Micrografia eletrônica de varredura – (b) EDS, mostrando a 

composição das amostra envelhecida a 850°C por 10 minutos. 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para a amostra AID_850°C_01h foi realizado o MEV, apresentado na Figura 19 (a). A 

superfície dessa amostra nos mostra fase ferrita, austenita e um crescimento expressivo de 

sigma e fase chi.  

Na Figura 19 (b) o EDS revela a maior concentração dos elementos confirmando assim 

a imagem anterior. 
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Figura 19 - (a) Micrografia eletrônica de varredura – (b) EDS, mostrando a 

composição das amostra envelhecida a 850°C por 1 hora. 

 

 

Fonte: O próprio autor. 

 

Após o tempo de envelhecimento de 10 horas observa-se que as frações da fase sigma 

(σ), aumentam em ordem crescente de fração volumétrica em relação a matriz ferrítica, em 

relação ao tratamento de envelhecimento de 1 hora, conforme apresentado na Figura 20. É 

possível também observar o grande crescimento da fase austenita, possivelmente devido a 

formação de austenita secundária.  

Podemos afirmar que os tratamentos térmicos, adotados para esse estudo, apresentaram 

frações de sigma (σ), em ordem crescente de fração volumétrica em relação ao tempo de 
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envelhecimento, ou seja, maiores tempos de envelhecimento resultaram em maiores teores de 

sigma, com os resultados similares aos apresentados na literatura para o aço inoxidável 

duplex, mais comumente empregado, o SAF 2205 (POTGIETER, 1992). 

 

Figura 20 - (a) Micrografia eletrônica de varredura – (b) EDS, mostrando a 

composição das amostra envelhecida a 850°C por 10 horas. 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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5.2 Ensaios de Microdureza 

 

Na condição solubilizada, a microdureza Vickers medida foi de 264,75 ± 2,13 HV. O 

ensaio de microdureza Vickers foi realizado com intuito de verificar se as amostras, com 

diferentes tratamentos térmicos (a diferença entre os tratamentos é a temperatura e o tempo) e, 

sofrem alteração na dureza. Os ensaios foram realizados em triplicata, os valores médios, bem 

como o desvio padrão obtidos neste ensaio são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Microdureza das amostras do aço inoxidável duplex sinterizado, nas 

diferentes condições de tratamento térmico e da amostra solubilizada. 

MICRODUREZA PARA AS AMOSTRAS 

TRATAMENTO 

TÉRMICO 

10 minutos 01 hora 10 horas 

DUREZA 

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO 

DUREZA 

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO 

DUREZA 

(HV) 

DESVIO 

PADRÃO 

AID_700°C 245,75 3,25 252,00 1,00 274,75 2,13 

AID_750°C 247,01 2,00 255,00 2,00 281,5 3,25 

AID_800°C 252,25 2,75 257,25 1,37 342,75 4,25 

AID_850°C 253,50 4,00 261,25 2,75 344,00 5,00 

AID_900°C 255,00 3,00 280,00 1,25 355,00 4,75 

AID_S  DUREZA (HV) 264,75 2,13 

Fonte: Próprio autor 

 

A Figura 21 mostra a variação da microdureza Vickers do aço inoxidável sinterizado 

solubilizado e envelhecido nas temperaturas de 700, 750, 800, 850 e 900°C por 10 min, 1 h e 

10 h. Nesta figura consideramos que o tempo de zero minuto de envelhecimento corresponde 

a amostra apenas solubilizada e sem envelhecimento. É possível notar o aumento da dureza 

em função do aumento do tempo de envelhecimento, possivelmente devido a maior fração 

volumétrica de fase sigma. 

Semelhante à fragilidade que a fase sigma causa no material, propriedades mecânicas 

tais como a tenacidade e a ductilidade do material são fortemente reduzidas devido ao 

aumento de teores desta fase na microestrutura do material. A elevação da dureza pode gerar 

zonas de concentração de tensões internas na microestrutura, podendo ocasionar fragilização 

do material devido à perda de resistência mecânica e consequentemente tornando-o mais 

susceptível à corrosão (RAVINDRANATH, 1995). 
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Portanto, conclui-se que a variação da fração volumétrica de fase sigma em função do 

tempo de exposição ao tratamento térmico do aço duplex sinterizado é possível prever que o 

aumento da dureza se deve à presença de fase sigma. 

 

Figura 21 - Relação de microdureza (HV) em função da temperaturas de 

envelhecimento. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

6.3 Potencial de Circuito Aberto 

 

O potencial de eletrodo na solução de NaCl 3,5% foi monitorado em circuito aberto em 

relação ao eletrodo de referência por 1 hora. Esse ensaio foi realizado em triplicata para todas as 

amostras e apresentou uma boa reprodutibilidade. 

A Tabela 9 apresenta os resultados de Eca para amostras com tratamentos térmicos nos tempos 

de 10 minutos, 1 hora e 10 horas, respectivamente. 
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Tabela 9 - Valores de Eca para amostras envelhecidas e solubilizada a partir das curvas de 

potencial de circuito aberto apresentadas na Figura 28, para as temperaturas de 10 min, 1 h e 10 

h. 

Amostras 
Eca (V vs Ag/AgCl) 

10 min 1 h 10 h 

700°C -0,10568 -0,12726 -0,18393 

750°C -0,10733 -0,11996 -0,19252 

800°C -0,10446 -0,21329 -0,21362 

850°C -0,17593 -0,24530 -0,27347 

900°C -0,10544 -0,27027 -0,27780 

Solubilizada Eca (V vs Ag/AgCl) -0,08551 

Fonte: O próprio autor. 

 

O comportamento das curvas de potencial de circuito aberto estão apresentados na 

Figura 22. 

Para as amostras tratadas por 10 minutos, a temperatura de 850°C apresentou valores 

mais negativos do que todas as outras temperaturas. Para as amostras de 1 hora, as 

temperaturas de 700°C e 750°C, não tiveram alteração significante em seus potenciais, 

quando comparado com as amostras de 10 minutos, o mesmo não ocorreu para as 

temperaturas de 800°C, 850°C e 900°C, pois seus potenciais se tornaram mais negativos. É 

possível observar que em todas as temperaturas de estudo, as amostras tratadas por 10 h 

apresentaram os valores de potenciais mais negativos. Um valor de Eca mais negativo 

geralmente indica uma maior atividade eletroquímica na superfície do material. Dessa forma, 

as amostras tratadas por 10 horas tiveram uma atividade eletroquímica maior quando 

comparadas com as amostras tratadas por 10 min e 1 h. De acordo com Deng et. al. (2010) e 

Moayed (2015), as diferenças podem ser causadas por alterações nas superfícies das amostras 

provenientes das modificações nos grãos das fases ferrita e austenita, a medida que ocorreram 

precipitação de fases deletérias (ALVAREZ, 2009; GENTIL, 1998). 
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Figura 22 - Curvas de potencial de circuito aberto em meio de NaCl 3,5%, para as 

amostras de 700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo de 10 minutos, comparadas com a amostra 

solubilizada. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

6.4 Polarização Cíclica 

 

Os ensaios de polarização cíclica foram realizados para a amostra solubilizada e as que 

passaram por tratamentos térmicos, os ensaios foram feitos em triplicatas. A Figuras 23 

mostra as curvas de polarização cíclica da amostra solubilizada e das amostras de 10 minutos, 

1 horas e 10 horas, respectivamente. 

Esse ensaio foi realizado para o estudo da suscetibilidade à corrosão por pite do aço 

duplex sinterizado, em meio contendo 3,5% NaCl.  

Na Figura 23 (a), percebe-se que a AID_S e as amostras envelhecidas a 700°C, 750°C e 

800°C apresentam o mesmo comportamento, onde o potencial de pite (Epite) e o potencial de 
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proteção (Eprot) estão com valores bem mais elevados, além de pequeno trabalho para a 

repassivação dos pites formados, sugerindo grande resistência a este tipo de corrosão. Nas 

amostras de 850°C e 900°C, é perceptível a queda destes potenciais de pite e de proteção, e o 

grande aumento do trabalho para repassivação dos pites iniciados na elevação do potencial, 

isto mostra que a formação de precipitados durante o envelhecimento reduz a resistência à 

corrosão por pite deste material. 

Para as curvas da Figura 23 (b), as amostras AID_700°C_1h e AID_750°C_1h diferem 

pouco das amostras de 10 minutos. Porém, ocorre mudança significativa para a amostra 

AID_800°C_1h, que toma o mesmo comportamento da amostra AID_850°C_1h e 

AID_900°C_1h. 

Na Figura 23 (c), temos uma queda do potencial de pite para todas as amostras. É clara 

a queda destes potenciais, e o grande aumento do trabalho para repassivação dos pites 

iniciados na elevação do potencial, principalmente com o aumento do tempo de 

envelhecimento. Para essas curvas de polarização com maior histerese, maior é a dificuldade 

de repassivação da superfície, e portanto, maior será a tendência à propagação da corrosão por 

pites, logo menor a resistência à corrosão. (GEMELLI, 2001). 

Para a amostra solubilizada nota-se que as alterações microestruturais pouco afetam o 

potencial de corrosão (Ecorr), com elevados valores de potencial de pite e proteção, pequeno 

trabalho para a repassivação dos pites formados, logo sugerindo grande resistência a este tipo 

de corrosão. Nas amostras envelhecidas, contudo, é clara a queda destes potenciais, e o grande 

aumento do trabalho para repassivação dos pites, isto mostra que a formação de fases durante 

o envelhecimento reduz a resistência à corrosão por pite deste material. Nas Tabela 10, 11 e 

12 encontram-se resumidos os valores de potenciais de corrosão, de pite e de proteção, para os 

tempos de 10 minutos, 01 hora e 10 horas, respectivamente.  

Maganbosco (2001) estudou o aço inoxidável duplex SAF2205 e encontrou valores de 

potencial de corrosão, de pite e de proteção para amostras tratadas termicamente por 10 min, 

30 min, 01 h, 5 h e 100 h. Os valores encontrados para o aço convencional diferenciou pouco 

dos valores do aço sinterizado. 

Da mesma forma que nos AID convencionais o potencial de pite do aço sinterizado em 

solução 3,5% NaCl é reduzido pela presença de fase sigma e fases a esta associadas, ferrita e 

austenita secundárias empobrecidas em cromo e molibdênio. 

Conclui-se que a formação de fases durante o envelhecimento reduz a resistência à 

corrosão por pite para o aço inoxidável duplex sinterizado, apresentando o mesmo 

comportamento dos AID convencionais.  
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Figura 23 - Curvas de polarização cíclica em meio de NaCl 3,5% para as amostras de 

700, 750, 800, 850 e 900°C no tempos de (a) 10 minutos, (b) 1 hora e (c) 10 horas. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

Tabela 10 - Potenciais de corrosão (Ecorr), de pite (Epite), e de proteção (Eprot) para as 

amostras de 10 min. 

Tratamento 

Tempo: 10 min 

ECorr (V) Epite (V) Eprot (V) RP (K.cm2) 
DESVIO 

PADRÃO 

Solubilizada -0,147 1 0,940 193,88  3,49 

700°C -0,178 1 0,944 151,96 4,16 

750°C -0,204 1 0,946 135,91 7,62 

800°C -0,138 1 0,956 113,70 7,01 

850°C -0,305 0,292 -0,206 11,25 2,03 

900°C -0,159 0,324 -0,237 50,68 5,43 

Fonte: O próprio autor. 
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Tabela 11 - Potenciais de corrosão (Ecorr), de pite (Epite), e de proteção (Eprot) para 

as amostras de 01 hora. 

Tratamento 

Tempo: 01h 

ECorr (V) Epite (V) Eprot (V) RP (K.cm2) 
DESVIO 

PADRÃO 

Solubilizada -0,147 1 0,940 193,88 3,49 

700°C -0,213 1,14 0,995 142,08 2,87 

750°C -0,229 1,11 0,967 99,45 4,33 

800°C -0,319 0,274 -0,277 73,72 4,53 

850°C -0,263 0,219 -0,261 10,99 6,32 

900°C -0,241 -0,200 -0,253 44,17 6,89 

Fonte: O próprio autor. 

 

Tabela 12 - Potenciais de corrosão (Ecorr), de pite (Epite), e de proteção (Eprot) para 

as amostras de 10 horas. 

Tratamento 

Tempo: 10h 

ECorr (V) Epite (V) Eprot (V) RP (K.cm2) 
DESVIO 

PADRÃO 

Solubilizada -0,147 1 0,940 193,88 3,49 

700°C -0,185 0,482 -0,218 44,68 3,87 

750°C -0,306 0,301 -0,191 21,99 2,33 

800°C -0,123 0,206 -0,247 15,83 3,6 

850°C -0,213 0,186 -0,100 8,92 4,55 

900°C -0,206 0,162 -0,181 13,67 5,47 

Fonte: O próprio autor. 

 

Para a Figura 24 temos um gráfico da resistência a polarização em função do tempo. 

Nota-se que a resistência diminui com o aumento de temperatura e tempo de envelhecimento. 

Na Figura 25 temos imagens, obtidas no microscópio óptico, das amostras de 850°C, 

nos tempos de 1 hora e 10 horas, antes e após da polarização cíclica.  

Percebe-se um maior número de pites na amostra tratada termicamente com maior 

tempo (AID_250°C_10H). De acordo com ELSHAWESH et. al. (1998), que trabalhou com 

aço 22%Cr-5%Ni-3,2%Mo-0,16%N envelhecido a 850°C por até 2 horas confirmou a 
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observação de que a presença de fase sigma, em frações volumétricas crescentes, aumenta a 

susceptibilidade à corrosão por pite do aço dúplex. 

Essas amostras envelhecidas a 850°C, por 1 hora e 10 horas mostram a tendência a 

formação de pites, seus potenciais de pite são bem negativos quando comparados com a 

amostra solubilizada.  

 

Figura 24 - A Resistência a polarização com tempo de envelhecimento para a 

amostrada solubilizada e as tratadas termicamente, nas temperaturas de 700, 750, 800, 850 e 

900°C. 
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Fonte: O próprio autor 
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Figura 25 - Microscopia óptica, com aumento de 20X, da amostra envelhecidas a 

850°C por 1 hora. (a) Imagem antes da polarização cíclica; (b) Imagem após a polarização 

cíclica. 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 

6.5 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) 

 

Para este trabalho foram realizados os ensaios de espectroscopia de impedância 

eletroquímica, os dados coletados foram obtidos em meio de NaCl 3,5%, para as amostras 

tratadas termicamente em 700, 750, 800, 850 e 900°C, nos tempos de 10 min, 1 h e 10 h, na 

faixa de frequência de 100KHz a 10mHz e uma amplitude de 10 mHz. Os gráficos 26, 27 e 

28, apresentam as características da superfície desse material sinterizado. 

De acordo com o diagrama de Nyquist obtemos informações sobre a resistência à 

polarização na interface metal/solução. E para os aços inoxidável de elevada resistência, como 

os da família duplex, mostram um semi-arco capacitivo nas figuras apresentadas a seguir. 

Essas informações é correspondente a extrapolação desse semi-arco com o eixo das abscissas. 

Logo, arcos capacitivos maiores levam a maiores valores de resistência à polarização, assim 

como, arcos capacitivos com diâmetros menores terão valores mais baixos de resistência à 

polarização. Com isso, para os aços inoxidáveis duplex analisamos a resistência à 

transferência de carga por meio do diâmetro do semi-arco, pois é ela que indica a capacidade 

do filme de passivação, que se forma entre o metal e a solução, em proteger a superfície 

metálica (BRYTAN; NIAGAJ; REIMAN, 2015). 
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Na Figura 26, estão representadas as curvas para as amostras tratadas termicamente por 

10 minutos, comparada com a amostra solubilizada. A AID_S tem o arco capacito com maior 

diâmetro, sendo essa amostra a que tem maior resistência à polarização, como também é 

apresentado na seção anterior (ver tabela 10). 

As alterações na microestrutura podem influenciar na resistência do material, percebe-se 

que para as amostra solubilizada, onde não tem precipitado de fases deletérias, os espectros de 

EIE com semi arco capacitivos com maior diâmetro que nas amostras tratadas termicamente Esse 

resultado está de acordo com a literatura segundo Smuk et al.(2004). Esse resultado é condizente 

com o observado nas curvas de polarização vistas na Figura 23. Além disso, picos característicos 

de pites metaestáveis na região de passivação não foram observados, o que indica melhor 

qualidade do filme de passivação. No entanto, para as amostras tratadas termicamente, os semi-

arcos capacitivos foram menores em relação a amostra AID_S, indicando menor resistência à 

transferência de carga. Principalmente para a amostra AID_850°C_10min. 

 

Figura 26 - Diagrama de Nyquist do aço inoxidável duplex sinterizado no potencial de 

corrosão em solução de 3,5% NaCl, para amostras de 700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo 

de 10 minutos. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

Na Figura 27 é apresentada o diagrama de Nyquist para as amostras no tempo de 

envelhecimento de 1 hora, tivemos um comportamento semelhante as amostras de 10 
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minutos, onde o arco capacitivo da amostra de 850°C foi o que apresentou menor diâmetro, 

indicando uma menor resistência à polarização. 

 

Figura 27 - Diagrama de Nyquist do aço inoxidável duplex sinterizado no potencial de 

corrosão em solução de 3,5% NaCl, para amostras de 700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo 

de 01 hora. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

Na figura 28, praticamente todas as amostras tem uma redução no diâmetro do arco, 

indicando assim uma menor resistência à corrosão, mais uma vez sendo coerente com os 

resultados encontrados na polarização cíclica para essas amostras. 

Concluiu-se que as amostras que continham maior percentual de fase sigma, 

principalmente as amostras tratadas termicamente na temperatura de 850°C, foram as que 

apresentaram menor arco capacitivo, indicando uma menor resistência à transferência de 

carga. 



66 

Figura 28 -  Diagrama de Nyquist do aço inoxidável duplex sinterizado no potencial de 

corrosão em solução de 3,5% NaCl, para amostras de 700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo 

de 10 horas. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

6.6 Cronoamperometria 

 

Na Figura 29 são apresentados os resultados obtidos da evolução da corrente para um 

potencial fixo E = 400 mV x Ag/AgCl, sat. KCl, para um tempo de 15 minutos. Foi observado 

uma densidade de corrente inicialmente elevada para todas as amostras, para as amostras 

solubilizada, 700, 750, 800 e 850°C, depois de 200 segundos ocorreu uma queda nos valores 

da densidade de corrente,  devido a uma combinação do carregamento da dupla camada, até 

valores estáveis, mostrando um processo de passivação, bem diferente das amostras 850 e 

900°C, que mantiveram uma densidade de corrente elevada, durante todo o ensaio, estando de 

acordo com o resultados mostrado na polarização cíclica, conforme a Figura 23. 

Esse comportamento, não foi observado para todas as amostra tratadas termicamente 

por 1 hora, como mostra Figura 30, para as temperaturas de 800, 850 e 900°C verificou-se um 

aumento de corrente durante todo o ensaio, nos 900 s de ensaio não se notou a tendência à 

estabilização da corrente, ocorrendo uma dissolução cada vez mais intensa. Para as demais 

amostras, a corrente se estabilizou nos 200s de ensaio.  
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Figura 29 - Medidas de cronoamperometria em meio de NaCl 3,5%, para amostras de 

700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo de 10 minutos, comparadas com a amostra 

solubilizada. 
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Fonte: O próprio autor. 

 

Figura 30 - Medidas de cronoamperometria em meio de NaCl 3,5%, para amostras de 

700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo de 1 hora, comparadas com a amostra solubilizada. 
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Na Figura 31, as amostras de 10h apresentam maiores densidades de corrente para as 

amostras envelhecidas nas temperaturas de 750, 800 e 850°C. Enquanto que para as amostras 

700°C e 900°C temos o crescimento do filme passivo, conforme os resultados obtidos na 

polarização cíclica na Figura 23. 

 

Figura 31 - Medidas de cronoamperometria em meio de NaCl 3,5%, para amostras de 

700, 750, 800, 850 e 900°C no tempo de 10 horas, comparadas com a amostra solubilizada. 
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Fonte: O próprio autor 

 

6.7 Temperatura Crítica de Pite (TCP) 

 

A Temperatura crítica de pite consiste na temperatura na qual a densidade de corrente 

aumenta bruscamente até alcançar 100 μA cm–2, o ensaio foi realizado de acordo com a norma 

ASTM G-150-13. 

Para o tempo de 10 minutos, como mostra a Figura 32, os valores obtidos de TCP para a 

amostra solubilizada foi de 66,5°C e para as temperaturas de 700, 750, 800, 850 e 900°C, 

tiveram valores de 45°C, 45°C, 35°C, 30°C e 27°C respectivamente. 
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Figura 32 - Curvas de Temperatura Crítica de Pite para as amostras 700, 750, 800, 850 

e 900°C, para o tempo de envelhecimento de 10 minutos. 
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Para as amostras de 1 hora, como mostra a Figuras 33, os resultados alcançados foram 

temperaturas abaixo de 26°C. 

Esse ensaio foi realizado em triplicata e com boa reprodutibilidade, para as amostras 

tratadas termicamente por 1 hora, nas temperaturas de 750, 800 e 850°C, foram encontradas 

temperaturas crítica de pite muito próxima a temperatura ambiente, entre 25 e 26°C, 

provavelmente devido as fases deletérias precipitadas nessas amostras. 

Observou-se no tempo inicial uma densidade de corrente muita alta para todas as 

amostras, indicando que o material já estava com a quebra da camada passiva na sua 

superfície, esse comportamento iniciou desde o primeiro aumento de 1°C onde altos picos de 

densidade de corrente foram registrados. De acordo com He et al. em 2016, quando o valor de 

TCP é máximo, os íons cloretos da solução que estão adsorvidos na superfície do filme 

prejudicam a integridade da camada de proteção, dando início à formação do pite e a 

densidade de corrente passa aumentar consideravelmente. 



70 

Figura 33 - Curvas de Temperatura Crítica de Pite para as amostras 700, 750, 800, 850 

e 900°C, para o tempo de envelhecimento de 1 hora. 
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As amostras tratadas termicamente por 10 horas, apresentadas na Figura 34, mostraram 

o mesmo comportamento das amostras de 1 hora. Iniciaram com um alto pico de densidade de 

corrente, todas as amostras tiveram uma TCP menor que 26°C. 

Essa redução na temperatura crítica de pite provavelmente está relacionada com a 

presença de fases deletérias precipitadas nos grãos ou nos contornos de grão ocasionadas pelo 

processo de tratamento térmicos com elevados tempos, que favorecem a iniciação do pite 

(DENG et al., 2010; NAGHIZADEH E MOAYED, 2015). 

 

Na Figura 34, o gráfico apresenta a TCP para o tempo de 10 horas com valores obtidos 

abaixo de 26°C, logo conclui-se que amostras com um aumento considerável de fases 

intermetálicas a TCP é muito baixa. 
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Figura 34 - Curvas de Temperatura Crítica de Pite para as amostras 700, 750, 800, 850 

e 900°C, para o tempo de envelhecimento de 10 horas. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Para a etapa de investigação da caracterização microestrutural das amostras foram 

obtidas as seguintes conclusões: 

 

  Conclui-se pela microscopia óptica que o aço duplex sinterizado, α: 49,35% e γ: 

50,65%, tem um microestrutura bifásica com frações aproximadamente iguais de ferrita e de 

austenita, similar ao aço duplex convencional. 

 

 As microscopias ópticas, para as amostras tratadas termicamente confirmaram um 

aumento significativo de fases intermetálicas a medida que teve elevação do tempo (10 

minutos, 1 hora e 10 horas) e da temperatura de envelhecimento (700, 750, 800, 850 e 

900°C).  

 

 Conclui-se pelas análise de EDS, das amostra tratadas termicamente a uma 

temperatura de 850°C por 10 minutos, 1 e 10 horas, que ocorreu um aumento gradativo do 

percentual de fase sigma, confirmando também as microscopias ópticas realizadas para as 

mesmas amostras. 

 

 A quantificação das fases, pelo programa ImageJ, apresentaram um percentual de mais 

de 6% de fase deletéria para as amostras AID_800°C_1h, AID_850°C_1h e AID_900°C_1h e 

para todas amostras com o tempo de 10 horas. 

 

 No ensaio de microdureza os valores aumentaram a medida que se elevou o tempo e 

temperatura de envelhecimento, determinando assim indiretamente um aumento da fase 

sigma. 

 

 O potencial de circuito aberto mostrou que as amostras tratadas termicamente por 10 

horas apresentam maiores atividades eletroquímicas em sua superfície, tendo como resultados 

valores de potenciais mais negativos. 
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 Para as curvas de polarização cíclica todas as amostras tratadas por 10 horas 

apresentaram maior histerese, ou seja, menor capacidade de repassivação da sua superfície e 

maior tendência à propagação de corrosão por pites.  

 

 O ensaio de espectroscopia de impedância eletroquímica corroborou com os resultados 

das curvas de polarização cíclica, para todas amostras nos três tempos de 10 minutos, 1 hora e 

10 horas. As amostras mais afetadas são as que precipitaram maior percentual de fase sigma, 

isto é, as tratadas termicamente no tempo de10 horas, pois apresentaram menor diâmetro nos 

arcos capacitivos, indicando um pior comportamento de resistência à corrosão. 

 

 Para a cronoamperometria, realizada no potencial de 400 mV vs Ag/AgCl, as amostra 

solubilizada e de 700°C, para todos os tempos de envelhecimento, apresentaram uma maior 

estabilidade do filme passivo, mostrando um comportamento constante durante todo o ensaio. 

 

  A Temperatura crítica de Pite para a amostra solubilizada foi de 66,5°C. 

 

 O ensaio de temperatura crítica de pite nos forneceu uma temperatura abaixo de 26°C 

para as amostras de 1 e 10 horas. Uma redução significativa na resistência à corrosão por pite 

para aços duplex sinterizados quando submetidos a tratamentos térmicos na faixa de 700 a 

900°C. 

 

 Com o aumento do percentual de fase sigma, do aço inoxidável duplex sinterizado 

ocorreu uma elevação da atividade eletroquímica da superfície do material, um acréscimo da 

dureza, uma maior corrosão por pites e uma menor resistência à corrosão. 
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